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RESUMO 

 O ensino de Ciências da Natureza (EC), no Brasil, ao longo das últimas décadas, tem 

sofrido diversas transformações, tanto em relação aos conteúdos quanto às formas de abordá-

los junto aos discentes. Essas mudanças, geralmente, pressupõem um rompimento com a 

perspectiva meramente informativa, no qual impera a passividade dos alunos frente à ação 

docente. Mudanças nos cursos de formação inicial de professores seriam de grande valia para 

a melhoria do EC no Ensino Fundamenta II (EF II), contudo os resultados não seriam 

imediatos. Esse fato juntamente com a nossa inquietação em relação a essa temática, nos 

motivou a tomar o EC nesse nível de ensino como objeto de estudo desta dissertação. Para 

tanto, a investigação foi balizada pela questão: Quais são as alternativas didático-

metodológicas na estruturação curricular e, consequentemente, no ensino que favoreceriam 

uma visão menos fragmentada e contextualizada dos conteúdos de Ciências da Natureza na 

formação dos alunos? As respostas a essa questão nos possibilitaram alcançar o objetivo 

principal da investigação: Contribuir para a melhoria do EC com a apresentação de um 

planejamento de ensino para o 9º Ano do EF II que contemplasse a contextualização dos 

conteúdos de Física inter-relacionados, tanto com os conhecimentos de Química e Biologia 

quanto com os das demais áreas do conhecimento. Refletir sobre o EC no EF II em uma 

perspectiva de superação da fragmentação das Ciências da Natureza e da abordagem 

descontextualizada dos conteúdos curriculares nos remeteu a Paulo Freire. Se por um lado a 

elaboração do referencial teórico demandou um conhecimento mais aprofundado sobre os 

pressupostos que norteiam a educação na visão freireana, por outro, percebemos que os 

pontos chave desta visão são essenciais para a fundamentação de um EC que pressupõe a 

contextualização e problematização como condicionadores na consolidação de mudanças. A 

transposição dos pressupostos freireanos para a educação formal exigiu adequações, devido, 

particularmente, a nossa pretensão do desenvolvimento de uma proposta em conformidade 

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse sentido e fundamentado no 

pensamento de Freire, o planejamento de ensino, principal resultado desta dissertação, deve 

ser interpretado como uma etapa de reflexão do autor sobre o que almeja dialogar com os 

estudantes sem perder de vista a perspectiva dos conhecimentos previstos na BNCC para o 9º 

ano do EF II. Como a nossa maior inquietação reside na formação docente e, 

consequentemente, na forma de abordagem dos conteúdos, ou como descrito na BNCC, na 

perspectiva do desenvolvimento de habilidades e competências juntamente aos objetos de 

conhecimento pelos alunos relativos ao ensino de Ciências no EF II, o produto educacional 

decorrente do desenvolvimento desta dissertação é uma coletânea de recursos didáticos 

diversificados subsidiários ao desenvolvimento do planejamento de ensino proposto. Por fim, 

ressaltamos que os resultados alcançados ratificam que, em curto prazo, as possibilidades de 

mudanças em prol da melhoria do EC são possíveis, porém, estão condicionadas a 

planejamentos de ensino alternativos, nos quais o professor tem um papel fundamental para 

consolidá-los em sala de aula.  

 
Palavras-Chave: Ciências da Natureza. Base Nacional Comum Curricular. Fundamental II. 

Paulo Freire. Planejamento de Ensino. Coletânea de Recursos Didáticos. 
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ABSTRACT 

The teaching of Natural Sciences (NS) in Brazil, over the last decades, has undergone several 

transformations, both in relation to the contents and the ways of approaching them with the 

students. These changes generally presuppose a break of the merely informative perspective, 

in which the passivity of the students in front of the teaching action prevails. Changes in 

initial teacher training courses would be of great value in improving NS in Elementary 

Education II (EE II), but the results would not be immediate. This fact together with our 

concern about this theme, motivated us to take the NS at this level of teaching as object of 

study of this dissertation. To this end, the investigation was based on the question: What are 

the didactic-methodological alternatives in the curricular structuring and, consequently, in the 

teaching that would favor a less fragmented and decontextualized view of the contents of the 

NS in the formation of the students? The answers to this question enabled us to reach the 

main objective of the research: To contribute to the improvement of the NS with the 

presentation of a teaching plan for the 9th Year of the FT II that contemplated the 

contextualization of the interrelated Physics contents, both with the knowledge of Chemistry 

and Biology as well as those of other areas of knowledge. Reflecting on the NS in EE II in a 

perspective of overcoming the fragmentation of the Natural Sciences and the contextualized 

approach of the curricular contents referred us to Paulo Freire. If, on the one hand, the 

elaboration of the theoretical framework demanded a deeper understanding of the 

presuppositions that guide education in the Freirean view, on the other hand, we perceive that 

the key points of this vision are essential for the foundation of a CS that accepts 

contextualization and problematization as conditioners in the consolidation of changes. The 

transposition of the Freirean conjectures for formal education demanded adjustments, due, in 

particular, to our intention to develop a proposal in accordance with the National Curricular 

Common Base (NCCB). In this sense, and based on Freire's thinking, teaching planning, the 

main result of this dissertation, should be interpreted as a stage of reflection by the author 

about what aims to dialogue with students without losing sight of the perspective of BNCC 

9th year of the EF II. The transposition of the Freirean premises for formal education 

demanded adjustments, due, in particular, to our intention to develop a proposal in accordance 

with the NCCB. Finally, we emphasize that the obtained results confirm that, in the short 

term, the possibilities for changes in favor of improving the NS are possible, however, they 

are conditioned to alternative teaching plans, in which the teacher has a fundamental role to 

make them succeed in the classroom. 
 

 

 

 

 
Key-words: Science teaching. National Common Curricular Base. Elementary School II. 

Paulo Freire. Teaching Planning. Collection of Teaching Resources 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Ensino de Ciências da Natureza (EC) no Brasil tem sofrido diversas mudanças, 

tanto em relação aos conteúdos quanto às formas de abordá-los junto aos alunos. No que 

tange ao EC na formação básica, até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 

sua obrigatoriedade se dava a partir dos anos finais da etapa equivalente ao atual Ensino 

Fundamental (EF) em nove anos.  

O EC nas décadas de 50 e 60 do século passado foi fortemente influenciado pela 

corrente de pensamento do Movimento Escola Nova, que se refletiu na LDB de 1961. Além 

da obrigatoriedade do EC desde o equivalente ao 6º Ano do atual EF, ampliação na carga 

horária curricular da Física, da Química e da Biologia, era previsto que as disciplinas 

científicas “[...] estivessem voltadas para o desenvolvimento do espírito crítico, por meio do 

exercício do método científico” (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 129). Para 

tanto, em contraposição à escola tradicional, deveria ser dado “[...] muito mais valor aos 

processos mentais e habilidades cognitivas do que aos conteúdos organizados racionalmente” 

(LIBÂNEO
1
, 1987 apud RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011). Essa perspectiva de 

mudança pouco influenciou a prática nas salas de aula, devido basicamente a dois fatores: 

falta de condições estruturais e enraizamento da visão tradicional de ensino.  

No campo educacional, a década de 70 foi marcada por uma nova LDB (Lei N. 

5692/71), cuja finalidade foi adequar “[...] a educação às exigências da sociedade industrial e 

tecnológica” (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 131). Desse modo, a escola 

deveria se voltar para a formação do trabalhador. Se por um lado essa nova LDB trouxe o 

reconhecimento do EC como essencial para a conscientização dos danos ao meio ambiente 

devido à industrialização, por outro, trouxe consequências ruins para as disciplinas científicas. 

Nas palavras de Ribeiro, Cordeiro e Corazza (2011) as implicações “[...] foram desastrosas 

[...] uma vez que, além de descaracterizar a função das disciplinas científicas no currículo, não 

possibilitou a efetivação da profissionalização no ensino [...]” (p.133). 

Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) relembram que o final dos anos 1970, 

após mais de uma década de ditadura militar decorrente do golpe de 1964, “[...] foi marcado 

pelos movimentos que exigiam a redemocratização do país” (p. 230).  No campo educacional  

 

 

[...] houve grande preocupação em relação ao ensino e à aprendizagem dos 

conteúdos científicos, bem como ao desenvolvimento de habilidades científicas 

                                                             
1 LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico social dos conteúdos. 5 ed. 

Saõ Paulo Loyola, 1987. 
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pelos estudantes, visto que o país necessitava enfrentar a ‘guerra tecnológica’ 

travada pelas grandes potências econômicas. Preconizava-se uma urgente 

reformulação do sistema educacional brasileiro, de modo a garantir que as escolas 

oferecessem conhecimentos básicos aos cidadãos e colaborassem com a formação de 

uma elite intelectual que pudesse enfrentar - com maior possibilidade de êxito - os 

desafios impostos pelo desenvolvimento.  

 

 

O clamor pelas mudanças e melhorias no EC surgia com títulos, tais como, 

“Educação em Ciência para a Cidadania” e “Tecnologia e Sociedade” (KRASILCHIK, 1997 

apud NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Mais uma vez, foi verificado 

por pesquisas posteriores que resultados concretos não foram alcançados em decorrência, 

principalmente, do descompasso entre as propostas educativas e a formação dos professores 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 

A luta pela redemocratização do país perdurou pelos anos de 1980. Essa luta, 

associada a outras reivindicações (paz mundial, defesa do meio ambiente e direitos humanos, 

dentre outras) passaram a exigir, de acordo com a análise de KRASILCHIK
2
 (1996 apud 

NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010) “[...] a formação de cidadãos 

preparados para viver em uma sociedade que exigia cada vez mais igualdade e equidade” (p. 

231). Nesse sentido, as propostas para o EC “passaram a questionar os valores inerentes ao 

racionalismo subjacente à atividade científica e a reconhecer que esta não era uma atividade 

essencialmente objetiva e socialmente neutra” (IBID). 

Os anos 1980 também foram marcados por pesquisas sobre o EC visando dar conta 

do desinteresse dos alunos pelas Ciências, pelas carreiras e profissões científicas.  

 
 

Os resultados de muitas dessas pesquisas passaram a orientar a elaboração de novas 

propostas curriculares e a determinar novos rumos para a investigação sobre o 

ensino e a aprendizagem das ciências. As propostas educativas fundamentadas pelas 

teorias cognitivistas reiteravam a necessidade dos estudantes não serem receptores 

passivos de informações ou meros aprendizes, pois deveriam saber usar, questionar, 

confrontar e reconstruir os conhecimentos científicos (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 231). 

 

 

De acordo com Delizoicov e Angotti
3
 (1990 apud NASCIMENTO; FERNANDES; 

MENDONÇA, 2010), o EC, a partir de meados dos anos 80 do século passado, além de 

críticas às propostas de ensino balizadas pelas metodologias ativas, trazia à tona propostas 

educativas que priorizavam a “[...] necessidade de levar os estudantes a desenvolverem o 

pensamento reflexivo e crítico; a questionarem as relações existentes entre a ciência, a 

                                                             
2 KRASILCHIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EPU/EDUSP, 1987. 
3 DELIZOICOV, Demétrio e ANGOTTI, José André. Metodologia do ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 

1990. 
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tecnologia, a sociedade e o meio ambiente e a se apropriarem de conhecimentos relevantes 

científica, social e culturalmente” (p. 232). 

As LDBs de 1961 e 1971 sofreram, respectivamente, influência do Movimento 

Escola Nova e do Tecnicismo, cujo foco na primeira Lei era o ensino centrado no aluno e na 

segunda nos métodos e técnicas. 

A Lei N. 9394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases de 1996) foi promulgada no 

período de reestabelecimento da democracia no Brasil e sofreu influência das pesquisas na 

área do EC que devido ao posicionamento favorável de muitos pesquisadores à 

democratização do acesso e da permanência na escola, houve uma retomada das teorias 

interacionistas cognitivistas e sociointeracionistas, nas quais, a atenção se volta “[...] ao aluno, 

às suas ideias e concepções, à sua linguagem, à sua estrutura de recepção, fortemente 

influenciadas pelo contexto social e cultural onde vivem” (GIORDAN; VECCHI, 1996 apud 

RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011). 

Com o propósito de subsidiar a consolidação da LDB (1996) no contexto escolar, o 

Ministério da Educação (MEC) elaborou e divulgou diversos documentos (Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares). 

Atualmente, a educação brasileira e, consequentemente, o EC é alvo de novas 

reformulações em decorrência das discussões e estabelecimento de uma Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) que será referência para o ensino na Educação Básica em todo o 

território Nacional. 

Nesta introdução traçamos um panorama geral da evolução do EC no Brasil. 

Contudo, as mudanças ocorridas, via legislação ou por influência de pesquisas no campo da 

Educação em Ciências, afetaram o EC nas diferentes etapas da Educação Básica. 

Assim, a nossa experiência profissional no magistério nos motivou a explorar o 

Ensino de Ciências no Ensino Fundamental II como objeto de estudo desta dissertação. 

Antecipamos-nos em afirmar que partilhamos do posicionamento daqueles que 

consideram o conhecimento científico essencial para a promoção de uma formação que 

permita ao aluno uma leitura e atuação crítica em situações que envolvam a Ciência e a 

Tecnologia no contexto social. E sendo assim, deve estar presente desde o início da Educação 

Básica.   

Sem desprezar as condições de trabalho e desvalorização do magistério, muito do 

insucesso das reformulações propostas para o EC no Brasil tem forte vinculação com a 

formação dos professores. Esta questão se agrava quando direcionamos o nosso olhar para o 

EC no segundo segmento do Ensino Fundamental (EF II). Como não há uma regulamentação 
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sobre a titulação do professor apto a atuar no EC dessa etapa da formação do aluno, o ensino 

tem majoritariamente ficado a cargo dos Licenciados em Ciências Biológicas, com exceção de 

algumas iniciativas, principalmente nas escolas particulares, nas quais é prevista a atuação de 

Licenciados em Química e Física nos 8º e 9º Anos. 

Apesar da predominância das Licenciaturas especificas em Física, Química e 

Biologia, já há iniciativas de curso de Licenciatura em Ciências da Natureza ou Ciências 

Naturais. No Estado do Rio de Janeiro há, na região metropolitana, o oferecimento desse tipo 

de curso em uma Instituição pública, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e, no interior, nos municípios de Santo Antônio de Pádua (Universidade Federal 

Fluminense - UFF) e Campos dos Goytacazes (Instituto Federal Fluminense). 

Como possíveis mudanças na formação docente não gerariam resultados em curto 

prazo, quais são as alternativas didático-metodológicas na estruturação curricular e, 

consequentemente, no ensino que favoreceriam uma visão menos fragmentada e menos 

descontextualizada dos conteúdos de Ciências da Natureza na formação dos alunos?  

A nosso ver, as possíveis respostas para essa questão seriam balizadoras para as 

nossas pretensões em termos de objetivo a ser alcançado: Contribuir para a melhoria do EC 

com a apresentação de um planejamento de ensino para o 9º Ano do EF II em conformidade 

com as Unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades descritas na BNCC, 

contemplando a contextualização dos conteúdos de Física inter-relacionados, tanto com os 

conhecimentos de Química e Biologia quanto com os das demais áreas do conhecimento.    

Para a construção de resposta à pergunta e alcance do objetivo da investigação que 

são retomados no Capítulo 2, trilhamos dois caminhos metodológicos, um 

predominantemente teórico e o outro teórico-prático. O primeiro caminho metodológico visou 

à construção de respostas para a pergunta da investigação, enquanto que o segundo, o alcance 

do objetivo.  Os principais aspectos relativos à metodologia adotada estão descritos no 

Capítulo 3. 

O primeiro caminho metodológico permitiu a elaboração de uma retrospectiva sobre 

o EC no Brasil como forma de melhor compreender o presente e a adequação do pensamento 

de Paulo Freire enquanto referencial teórico pertinente aos propósitos desta dissertação. 

Ressaltamos, todavia, como mencionado, que foi aprovada, mais precisamente no 

final de 2017
4
, a BNCC relativa à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Esse 

                                                             
4
 Foi homologada pelo MEC no dia 20 de dezembro de 2017 e publicada como Resolução CNE/CP nº 2, em 22 

de dezembro de 2017, instituindo e orientando a implantação da BNCC a ser respeitada obrigatoriamente ao 

longo da Educação Infantil e EF. 
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documento tem caráter normativo e define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os educandos devem desenvolver por meio dos diferentes 

componentes curriculares. Sendo assim, sentimos a necessidade de uma descrição dos 

principais pontos desse documento relativos ao EC, de maneira que os Capítulos 4 e 5 

referem-se à retrospectiva do ensino de Ciências e à BNCC. 

No Capítulo 6, como fundamentação teórica para o alcance do objetivo da 

investigação apresentamos o pensamento freireano, correlacionando-o com perspectivas de 

mudança no EC.   

O Capítulo 7 é destinado à descrição dos principais resultados, tanto no que se refere 

à pergunta da investigação quanto aos objetivos propostos No que se refere ao planejamento 

de ensino, sua elaboração foi balizada pelo tema “Origem: Universo, Terra e Vida”, na 

perspectiva de diálogos e confronto de ideias criacionistas e evolucionistas. Esse 

planejamento de ensino prevê o uso de diferentes recursos didáticos que são apresentados 

como sugestões ao professor, cuja consolidação em forma de coletânea se constituiu no 

produto educacional atrelado a essa dissertação.   

Por fim, no Capítulo 8 são apresentados os comentários finais, seguido pelas listas de 

Obras citadas e consultadas e dos Apêndices e Anexos. 
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2 O PROBLEMA E O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Os documentos oficiais do governo brasileiro norteadores para os processos de 

ensino e de aprendizagem já apontavam, desde os anos 90 do século passado, como será 

detalhado no Capítulo 4, para uma educação que priorizasse a interdisciplinaridade na 

Educação Básica, com a expectativa, de que, assim, como bem colocam Mackedanz e Rosa 

(2016) tivéssemos “a formação de cidadãos com uma leitura de mundo mais integrada, 

capazes de resolver problemas através da utilização de múltiplos conhecimentos” (p.140 - 

141). 

Todavia, Macedo (2001), em estudo sobre o EC no EF II, destaca que nas 

licenciaturas da área de CN não há discussão sobre a ideia de uma ciência integrada, de 

maneira que: 

 

 
[...] a formação de professores é pensada para cada uma das ciências específicas – 

química, física e biologia. Delas, apenas a biologia parece ter por horizonte a 

formação do licenciando para o ensino fundamental, ainda assim como professor de 

biologia ou de uma ciência biologizada (s/p). 

 

 

Essa autora, a partir da fala de licenciandos, percebe que “o ponto crucial dos cursos 

de formação de professores parece ser a relação daquilo que é apreendido durante a formação 

do professor e a realidade das escolas em que vão atuar” (s/p), ressaltando que nos cursos de 

licenciaturas das áreas de CN há um agravante, já que “[...] a preocupação dos licenciandos é 

ainda maior, na medida em que, nem teoricamente, discutiram os conteúdos que devem ser 

trabalhados no ensino fundamental” (s/p). Essa preocupação dos futuros professores leva a 

autora a inferir que: “A integração das Ciências da Natureza em uma única disciplina parece 

exercer pouca influência sobre o curso de formação de professores que trabalha tendo em 

vista os profissionais da biologia, da física ou da química”. 

Ainda sobre a questão da formação dos professores, Seixas, Calabró e Sousa (2017) 

consideram que: 

 

 
[...] é preciso pensar no professor de ciências como uma figura desafiada a usar 

conhecimento científico, tecnologias educacionais e estratégias didáticas inovadoras 

e criativas que, muitas vezes, não estiveram presentes na sua formação inicial, mas 

fazem parte da sua realidade escolar (p. 294). 
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Bizzo
5
 (2004 apud MACKEDANZ; ROSA, 2016), em relação à formação de 

professores, pondera que “a atuação multidisciplinar ainda aguarda uma fórmula para 

formação adequada, que garanta a um único profissional domínio de diversos campos de 

conhecimento”, que na perspectiva da formação de professores para o EC no nível 

Fundamental tem transparecido como um problema crônico, levando-se em conta que, como 

mencionado na Introdução desta dissertação, no Brasil, há poucas iniciativas curriculares que 

visam uma formação docente, por meio de uma licenciatura plena em Ciências da Natureza, 

voltadas a uma formação docente que permita ao professor um olhar menos 

compartimentalizado dos conteúdos escolares no EC do EF II. 

Apesar da perspectiva de uma não fragmentação dos conteúdos, um olhar sobre o 

currículo de Ciências para o EF II sugerido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

demonstra a possibilidade de seu desenvolvimento em conteúdos específicos separados: 

Geociências (6º ano), Biologia (7º e 8º anos) e Química e Física (9º ano). Entretanto, como 

será visto no Capítulo 5, essa perspectiva não se repete na BNCC, ampliando, nesse sentido, 

os desafios ao professor de Ciências. 

 Não descartando a necessidade de mudanças nas licenciaturas em Física, Química e 

Biologia e, por entendermos que as mesmas não gerariam resultados em curto prazo, 

consideramos pertinente investigar o EC no EF II, por meio de busca para a seguinte questão: 

quais são as alternativas didático-metodológicas na estruturação curricular e, 

consequentemente, no ensino que favoreceriam uma visão menos fragmentada e 

descontextualizada dos conteúdos de Ciências da Natureza na formação dos alunos? 

As respostas a essa questão nos conduziram, como será visto posteriormente, ao 

alcance do objetivo principal da investigação: Contribuir para a melhoria do EC com a 

apresentação de um planejamento de EC para o 9º Ano do EF II que contemple a 

contextualização dos conteúdos de Física inter-relacionados, tanto com os conhecimentos de 

Química e Biologia quanto com os das demais áreas do conhecimento. 

Como a nossa maior preocupação reside na formação docente e consequentemente na 

forma de abordagem dos conteúdos, ou como descreve a BNCC, nos objetos de conhecimento 

e na perspectiva de desenvolvimento de habilidades pelos alunos relativas ao ensino de 

Ciências no EF II, o produto educacional decorrente do desenvolvimento desta dissertação é 

                                                             
5 BIZZO, Nélio. Ciências biológicas. BRASIL. Ministério da Educação. Orientações curriculares nacionais do 

ensino médio. Brasília, DF: MEC, 2004. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/07Biologia.pdf>. 
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uma coletânea de recursos didáticos diversificados subsidiários ao desenvolvimento do 

planejamento de ensino proposto.  
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3 METODOLOGIA: PRINCIPAIS ASPECTOS 

 

Apesar da nossa preocupação e experiência no EC, no ano de 2017, o autor dessa 

dissertação atuou como monitor no EF II e, em 2018, interinamente, a partir de meado do mês 

de agosto, tivemos a oportunidade de atuar como professor de Ciências  no 9º ano do EF II. 

No entanto ao longo de todo o ano de 2018, trabalhamos como coordenador da grande área 

Ciências da Natureza, coordenando as disciplinas de Física, Química, Biologia e Ciências, 

respectivamente, no EM e nos EF I e EF II. Dessa forma, essa atividade nos possibilitou a 

leitura dos livros didáticos e a análise dos conteúdos factuais para todos os anos das diferentes 

disciplinas da área de Ciências da Natureza adotados na escola em que foi exercida a função 

de coordenador. Além disso, tivemos a oportunidade de avaliar as provas de todas as 

disciplinas e de conhecer as listas de exercícios, atividades extraclasses, atividades de 

laboratório. Dessa forma, adquirimos uma experiência valiosa para melhor compreensão das 

questões relativas às disciplinas na área de Ciências da Natureza. Todavia, apesar das 

significativas contribuições que essa atuação possibilitou ao desenvolvimento desta 

dissertação, a mesma foi limitadora enquanto contexto para a prática da investigação do nosso 

objeto de estudo.  

Nesse sentido, a investigação tem um caráter eminentemente teórico, já que não 

houve possibilidade de coleta e análise de dados decorrentes da prática docente com os 

alunos. 

Ressaltamos, contudo, que com o foco na BNCC – Ciências, realizamos uma análise 

reflexiva sobre as possibilidades de mudança no EC no EF II, via ação do professor. 

Assim, para a construção da(s) resposta(s) a pergunta da investigação - quais são as 

alternativas didático-metodológicas na estruturação curricular e, consequentemente, no ensino 

que favoreceriam uma visão menos fragmentada e descontextualizada dos conteúdos de 

Ciências da Natureza na formação dos alunos? –, como primeira etapa metodológica, 

levantamos e analisamos bibliografia que oferecesse suporte à elaboração de uma 

retrospectiva do EC no Brasil. 

Inicialmente era nossa pretensão tomar como referência teórica para análise do 

currículo proposto para o EC no EF II as Orientações Curriculares para o Ensino de Ciências 

(OCEC), da Secretaria Municipal de Educação do RJ (RIO DE JANEIRO, 2013). Contudo, 

após um exercício preliminar com base nesse documento, foi aprovada, no final de 2017, a 

BNCC para o Ensino Fundamental. Esse fato nos fez transpor nossa análise para o documento 
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Base Nacional Comum Curricular: educação é a base (MEC, 2017), tendo se constituído 

como segunda etapa metodológica. 

A elaboração da retrospectiva e a análise sobre o EC na BNCC nos levaram a um 

reconhecimento da presença dos pressupostos freireanos, pelo menos no que diz respeito ao 

campo das intenções. Nesse sentido, como terceira etapa metodológica, fez-se necessário um 

estudo sobre as principais obras de Paulo Freire, bem como de seus desdobramentos enquanto 

recomendações para o EC decorrentes da pesquisa em Educação em Ciências. Esse estudo se 

desdobrou na constituição do referencial teórico em Paulo Freire, já que se mostrou adequado 

ao objetivo proposto para a investigação. 

A quinta etapa metodológica se refere à consolidação das etapas anteriores em 

resultados, subdivididos em: apresentação dos pontos de confluência entre pressupostos 

freireanos e o ensino de Ciências na BNCC; apresentação de um planejamento de EC para o 

9º Ano do EF II que contemplasse a contextualização dos conteúdos de Física inter-

relacionados, tanto com os conhecimentos de Química e Biologia como os das demais áreas 

do conhecimento, a partir do tema gerador “Origem: Universo, Terra e Vida”. 

Em consonância com os pressupostos freireanos e a descrição das unidades 

temáticas, objetos de conhecimento e habilidades descritos na BNCC, integram os resultados 

a apresentação de uma proposta de sequência didática enriquecida com a sugestão de recursos 

didáticos a serem utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, o 

desenvolvimento desta etapa metodológica também contemplou a seleção e ou produção de 

recursos didáticos, cuja consolidação em forma de coletânea se constituiu no produto 

educacional desta dissertação. 
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4 CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ENSINO FUNDAMENTAL II: UMA 

BREVE RETROSPECTIVA  

 

Uma retrospectiva sobre a abordagem dos conteúdos de Ciências da Natureza (CN) 

na estrutura curricular da formação básica dos estudantes evidencia que, até a LDB, de 1961, 

o ensino de seus conteúdos era restrito ao equivalente oitavo e nono anos do Ensino 

Fundamental II (EF II). Com essa Lei, sua obrigatoriedade se estendeu por todo o ensino 

ginasial, etapa equivalente ao atual EF II. Em 1971, com a promulgação de uma nova LDB, 

Lei Nº. 5.692, a obrigatoriedade do ensino das CN se estendeu para os anos iniciais de 

escolarização, similar ao atual Ensino Fundamental I. 

O cenário da educação daquela época era marcado pelo ensino tradicionalista, com 

poucos esforços de renovação. Os professores eram responsáveis pela transmissão de 

conteúdos por meio de aulas expositivas, nas quais o dever dos alunos era apenas o de 

reproduzir todas as informações aprendidas. Nas escolas, predominava a concepção da ciência 

como um saber neutro, verdadeiro e inquestionável. O curso era avaliado como bom quando 

abrangia a maior quantidade de conteúdo, enquanto que a aprendizagem pela reprodução do 

que foi apresentado em sala de aula ou no livro didático (BRASIL/SEF, 1998a). 

No período 1960-1970, paralelamente às orientações dessas LBDs, houve um 

movimento de inovação e melhoria do EC que começou a ocorrer com a propagação de 

manuais e orientações de trabalho que criticavam este modelo de ensino. Este movimento 

impactou os critérios de seleção e de organização dos conteúdos do ensino com a 

apresentação de uma proposta metodológica que englobava o aspecto experimental e a 

indicação de um guia sobre como se proceder em sala de aula, denominado “livro-curso”. 

De acordo com Silva e Cicillini
6
 (2009 apud SILVA; CICILLINI, 2010), esse “livro-

curso” visava o encantamento dos alunos pela utilização de temas unificadores da Ciência, 

evidenciando, para tanto, os seguintes aspectos: 

 

 

[...] manutenção da importância do conhecimento formal e previamente estruturado, 

adoção dos modelos de planejamentos de ensino e ampla gama de recurso da 

Tecnologia Educacional, incorporação da preocupação de realização de 
experimentos pelos alunos; problematização prévia do conteúdo, realização de 

trabalhos em grupo e organização do conteúdo considerando os níveis de 

complexidade dos raciocínios a serem desenvolvidos pelos estudantes. 

 

                                                             
6 SILVA, Elenita Pinheiro de Queiroz; CICILLINI, Graça Aparecida. Modos de ensinar ciências: divinar com os 

sabiás. In: FONSECA, Selma Guimarães (Org.). Ensino fundamental: conteúdos, metodologias e práticas. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.  
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Esse movimento de inovação e melhoria do EC influenciou, segundo Silva e Cicillini 

(2010, p. 2), as salas de aula, tanto em relação à seleção de conteúdos, orientada pela 

relevância científica e organizada com base em temas unificadores (ambiente e evolução, na 

Biologia; matéria e energia, na Química e na Física) quanto na adoção de metodologias – “[...] 

aplicação de atividades simuladas, de modo que os estudantes pudessem reproduzir uma 

sequência padronizada de etapas experimentais que seriam necessárias à obtenção de novos 

conhecimentos ou novas descobertas” –. 

O EC na segunda e terceira décadas da segunda metade do século passado, também 

foi influenciado pelo impacto da crise energético mundial e pela organização de movimentos 

ambientalistas. Nesse cenário, houve o fortalecimento da crítica à neutralidade da Ciência, 

trazendo à tona discussões sobre as relações educação-sociedade e ciência-tecnologia-

sociedade (IBID), delegando à escola, por meio do EC, as discussões e reflexões acerca dos 

conteúdos que são socialmente relevantes aos seus contextos e práticas.  

No âmbito das pesquisas, durante os anos da década de 80 passada, continuaram as 

reflexões sobre o EC, gerando propostas de abordagens de conhecimento que pressupunham a 

interdisciplinaridade e a articulação entre ciência e cultura, como elementos norteadores na 

seleção dos conteúdos e definição de metodologias de ensino (SILVA; CICILLINI, 2010).  

Em 1996, houve a promulgação de uma nova LDB, que, ao reestruturar a educação 

brasileira, estabeleceu a organização do EF em oito anos, e posteriormente em nove anos, 

como uma das etapas obrigatórias da Educação Básica, visando à formação do cidadão, 

mediante:  

 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996). 

 

 

Em decorrência dessas e de outras mudanças introduzidas por essa Lei, o MEC 

produziu e divulgou diversos documentos subsidiários, com o intuito de consolidá-las nas 

escolas. 

  Dentre esses documentos, destacam-se Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – 

Ciências da Natureza (BRASIL/SEF, 1998a) que retoma os objetivos do EF, como aqueles 

que possibilitarão aos alunos: entender a cidadania como participação política e social; saber 



22 
 

se expor de forma crítica, construtiva e responsável em distintas situações sociais, fazendo uso 

do diálogo para resolver e mediar conflitos em decisões coletivas; posicionar-se como agente 

integrante, dependente e transformador do ambiente, sabendo identificar seus elementos e 

suas interações, fornecendo contribuições para a melhoria do meio ambiente; agir com 

responsabilidade referente à sua saúde e a saúde coletiva, tendo conhecimento do próprio 

corpo e como cuidar do mesmo; utilizar-se de pensamento lógico, intuitivo, criativo e da 

capacidade de análise crítica para questionar a realidade formulando problemas, resolvendo-

os, por meio de seleção de procedimentos e verificação de sua adequação (BRASIL/SEF, 

1998a).  

Nesse sentido, os PCN orientam que o ensino de Ciências deverá se organizar de 

modo que ao término do EF os alunos sejam capazes de: 

 

 

compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive [...]; compreender a Ciência 

como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica 

[...]; identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 
tecnologia como meio para suprir necessidades humanas [...]; compreender a saúde 

pessoal, social e ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser 

promovidos pela ação de diferentes agentes; formular questões, diagnosticar e 

propor soluções para problemas reais [...]; saber utilizar conceitos científicos 

básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 

equilíbrio e vida; saber combinar leituras, observações, experimentações e registros 

para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de 

fatos e informações; valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento (BRASIL/SEF, 1998a, p. 

33). 

 

De acordo com o exposto nesse documento, o reconhecimento da complexidade das 

Ciências da Natureza e da Tecnologia foi tomado como referencial no estabelecimento dos 

critérios de seleção dos conteúdos, nos quais foi levada em consideração a necessidade de 

aproximação da compreensão do aluno no processo de aprendizado com a relação com a 

cidadania. De maneira sintética, esses critérios podem ser descritos como: favorecer a 

construção pelos educandos de uma visão de mundo, promovendo as relações entre os objetos 

da tecnologia e diferentes fenômenos naturais, entre si e reciprocamente, e percebendo o ser 

humano como um agente de transformação; tendo sua relevância no ponto de vista científico, 

cultural e social, dando oportunidade ao estudante de compreender, no seu dia a dia, a relação 

do ser humano com a natureza sendo mediado pela tecnologia, sendo assim, ultrapassando as 

interpretações ingênuas acerca da realidade à sua volta (BRASIL/SEF, 1998a). 

Tomando como referência esses critérios e a concepção de que o ensino das CN deve 

ser balizado “em função de sua importância social, de seu significado para os alunos e de sua 
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relevância científico-tecnológica” (BRASIL/SEF, 1998b, p. 62), os PCN orientam a 

organização dos conteúdos em quatro eixos temáticos: Vida e Ambiente; Ser Humano e 

Saúde; Tecnologia e Sociedade; Terra e Universo (IBID), de maneira que nos terceiro e 

quarto ciclos, que correspondem ao EF II, esses eixos temáticos representam um arranjo 

articulado sobre diferentes procedimentos, conceitos, valores e atitudes compatíveis com os 

critérios de seleção apontados. 

Em consonância com a LDB (1996), a abordagem de questões sociais urgentes 

também é prevista nos PCN como temas transversais no desenvolvimento do currículo do EF 

II, que deverão abranger problemáticas sociais relativas “à ética, saúde, meio ambiente, 

pluralidade cultural, orientação sexual e trabalho e consumo” (BRASIL/SEF, 1998b, p. 65), 

não se constituindo, entretanto, em novas áreas, “[...] mas num conjunto de temas que 

aparecem transversalizados, permeando a concepção das diferentes áreas, seus objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas” (IBID).  

Nesse sentido, os temas transversais são apropriados para a promoção de conceitos, 

fatos, atitudes, procedimentos e valores, de forma adequada às necessidades e às 

possibilidades da aprendizagem do educando, a fim de lhe fornecer meios para operar com os 

conteúdos e avançar nos seus conhecimentos.  

Por meio dos eixos, os PCN alertam que diferentes temas e problemas poderão ser 

escolhidos para compor o plano de trabalho, a fim de proporcionar o desenvolvimento das 

capacidades expressas dentro dos objetivos gerais e específicos previstos para o terceiro e 

quarto ciclos. Caberá ao professor julgar a pertinência do aprofundamento dos temas 

escolhidos, tendo como critério de seleção a realidade do local dos estudantes e o seu sentido 

no conteúdo estudado. 

Mencionamos nos parágrafos iniciais deste tópico que durante muito tempo houve a 

predominância da abordagem tradicional dos conteúdos de CN.  Assim, pelo menos no campo 

teórico, os PCN recorrem à outra perspectiva metodológica, alicerçada na concepção de que o 

conhecimento 

 

 

[...] não é algo situado fora do indivíduo, a ser adquirido por meio da cópia do real, 

tampouco algo que o indivíduo constrói independentemente da realidade exterior, 

dos demais indivíduos e de suas próprias capacidades pessoais. É, antes de mais 
nada, uma construção histórica e social, na qual interferem fatores de ordem 

antropológica, cultural e psicológica, entre outros (BRASIL/SEF, 1998b, p. 71). 

 

 

No que diz respeito à avalição no processo de ensino-aprendizagem, também é 

perceptível a recomendação de mudanças nos PCN. Ela deixa de ser um instrumento de mera 
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constatação sobre o quanto o aprendiz consegue reproduzir daquilo que o professor falou ou 

estava escrito no livro, para se tornar um processo que visa fornecer ao educador a percepção 

sobre o que foi aprendido pelo estudante, tanto cognitivamente quanto afetivo e socialmente 

(BRASIL/SEF, 1998b) e sobre a possiblidade de analisar os avanços do aluno e suas 

dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem e, dessa forma, colher subsídios para 

uma reflexão sobre sua prática docente, no sentido de intervir pedagogicamente em prol de 

um melhor aprendizado. 

A Resolução Nº 7 do CNE, de 2010, que integra as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica, estabelece que o EF é um direito público subjetivo de cada um, 

cabendo ao Estado ofertá-lo gratuitamente com qualidade e sem requisito de seleção. Nesse 

sentido, a escola, no desenvolvimento do currículo, deve assumir esta etapa da Educação 

Básica como: 

 

 

[...] aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos 

elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a 

vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, 

independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas 

sociais (CNE/CEB, 2010). 

 

 

Esses conteúdos curriculares, compreendidos como conhecimentos escolares devem 

oportunizar aos estudantes, não apenas o desenvolvimento de habilidades intelectuais. Tão 

importante quanto, os conteúdos devem contribuir para o desenvolvimento de “[...] atitudes e 

comportamentos necessários para a vida em sociedade” (IBID). 

Sobre esse aspecto, mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica alertam que: 

 

 

A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao 

conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado aumenta 

a responsabilidade do Ensino Fundamental na sua função de assegurar a todos a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de fornecer os instrumentos 
básicos para a plena inserção na vida social, econômica e cultural do país (BRASIL, 

2013, p. 113). 

 

  

A fim de atender a aspectos fundamentais e especificidades locais e regionais, no EF 

é prevista a estruturação do currículo por meio de uma base nacional comum e uma parte 

diversificada que devem constituir um todo integrado. Dito de outra forma, a base nacional 

comum deve contemplar aqueles conhecimentos a que todos os estudantes devem ter acesso, 

enquanto que a parte diversificada do currículo será definida pelos sistemas de ensino e pelas 
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escolas, “[...] de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a 

contextualização dos conhecimentos escolares diante das diferentes realidades” (IBID). 

Os PCN apresentam para o ensino de CN e cidadania no EF a seguinte concepção: 

“Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento científico e 

com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível pensar na formação de 

um cidadão crítico à margem do saber científico” (BRASIL, 1997, p. 21). 

Em concordância com o documento anterior, o conhecimento científico deve ser 

apresentado aos alunos como contribuição à construção e compreensão de mundo e ao 

desenvolvimento do senso crítico, por meio de questionamentos acerca dos fenômenos da 

natureza, para que, por exemplo, o ensino de Ciências possa ser útil na reconstrução da 

relação homem-natureza frente à “[...] uma crise ambiental que coloca em risco a vida do 

planeta, inclusive a humana [...]” (BRASIL/SEF, 1998b, p. 22). 

Os PCN evidenciam, ainda, a necessidade de um EC que contribua para a 

compreensão da estreita ligação entre Ciência e Tecnologia e da não neutralidade desses 

fazeres humanos (IBID, p. 23), já que possuem uma forte ligação com as questões sócio-

políticas. 

Maldaner, Nonenmacher e Sandri (2010) alertam que apesar dos PCN se 

constituírem em documentos balizadores para o EF, até o início dessa década, as salas de aula 

incorporaram muito pouco de suas orientações didáticas. Em relação ao EC, o distanciamento 

entre as orientações nos PCN e as práticas educativas é, no olhar desses autores, consequência 

de alguns fatores: ainda há grandes resistências e dificuldades às metodologias com 

características inter ou transdisciplinares como práticas curriculares efetivas nas licenciaturas; 

apesar do livro didático ser considerado pelo professor uma excelente ferramenta, os avanços 

na sua qualidade têm ocorrido mais na correção conceitual, do que na organização dos 

conteúdos e proposições metodológicas. 

Das pesquisas em Educação/Ensino de Ciências têm surgido recomendações em prol 

de efetivas melhorias no EC, dentre as quais, destacam-se: respeito ao conhecimento prévio 

do aluno aliado a estratégias que contemplem a problematização e a construção de outras 

explicações de cunho mais científico; o uso da História da Ciência para favorecer a 

compreensão da produção do conhecimento científico e sua ligação estreita com questões 

político-sociais econômicas. 

Dessa forma, as tendências atuais têm evidenciado a necessidade de uma 

aproximação do EC com o movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 

Além disso, os estudos sobre EC com a área da Sociologia da Ciência têm dado à Ciência 



26 
 

uma conotação de produção cultural, nas quais “as teorias científicas são apresentadas como 

constructos humanos; portanto, geradas pela própria atividade dos cientistas como atividade 

humana” (FEYERABEND
7
, 1989; GOULD

8
, 1999; KUHN

9
, 2000; WORTMANN

10
, 1998 

apud SILVA; CICILLINI, 2010). 

Nessa perspectiva, Silva e Cicilline (2010) alertam que as investigações e outras 

iniciativas relativas ao EC apontam para a necessidade de abordagens que favoreçam o 

diálogo entre os campos de saberes dentro de uma mesma área de conhecimento e/ou entre 

diferentes áreas.  

Assim, o diálogo interdisciplinar demanda de projetos cooperativos e/ou integrados 

de modo a fortalecer as práticas docentes no espaço escolar, requerendo um trabalho coletivo 

e dessa forma ajudando a compreensão de que as CN são compostas por múltiplas e diferentes 

bases explicativas. E cada uma delas deve propor diálogos investigativos aos alunos.  

Quando o assunto é atividade experimental pressupõe logo o planejamento, que deve 

contemplar a atividade investigativa do aluno fazendo com que as crianças “pensem” ao invés 

de reproduzir uma série de procedimentos, buscando a resposta dos porquês. 

Nesse sentido, Borges (2002) critica a forma tradicional como as atividades 

experimentais, quando exploradas no EC são praticadas, levando em consideração que visam, 

geralmente, fazer com que o aluno chegue à resposta certa. Em contraposição, COLL
11

 (1987 

apud BORGES, 2002, p. 303), na adoção de práticas educativas com o uso da 

experimentação, defende que: 

 

 

[...] pouco importa que esta atividade consista de manipulações observáveis ou em 

operações mentais que escapem ao observador; pouco importa também que responda 

total ou parcialmente à iniciativa do aluno, ou que tenha sua origem no incentivo e 

nas propostas do professor. O essencial é que se trate de uma atividade cuja 

organização e planejamento fiquem a cargo do aluno. (IBID) 

 

 

 Nesse sentido, a importância da experimentação reside na oportunidade de tornar o 

aluno responsável pela investigação, de maneira “[...] que o trabalho do aluno no laboratório 

                                                             
7 FEYERABEND, Paul Karl. Contra o método. MOTA, Octanny, Silveira da; HEGENBERG, Leônidas (Trad.). 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 
8 GOULD, Stephen Jay. A falsa medida do homem. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
9 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
10 WORTMANN, Maria Lúcia Castagna. Questões postas pelos estudos de ciência e a educação em ciência. 

SILVA, Luiz Heron da (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Ed. Vozes, 1998. p. 252 

- 271. 
11 COLL, Cesar. As contribuições da psicologia para a educação: Teoria genética e aprendizagem escolar. In: 

LEITE, Luci Banks; MEDEIROS, Ana Augusta (orgs.). Piaget e a Escola de Genebra. São Paulo: Cortez, 1987. 

p. 164-197. 
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didático valorize a criatividade que por vezes permeia o próprio fazer científico ao mesmo 

tempo em que instigue desafios cognitivos, se afastando, com isso, da ideia de produção de 

verdades absolutas e inquestionáveis que traduzem uma visão de ciência neutra” (PEREIRA; 

MOREIRA, 2015, p.5).  

Tanto no que se refere aos conteúdos escolares do ensino de Ciências quanto às 

formas e estratégias para as abordagens dos mesmos nos anos finais do EF, por tudo que já foi 

mencionado nesta breve retrospectiva, uma tendência atual parece ser consensual: a não 

fragmentação do conhecimento científico. 

Essa tendência se confirmou na 2ª versão da Base Nacional Comum Curricular. Ao 

tratar do EC nos anos finais do EF, esse documento expressa que: 

 

 

No Ensino Fundamental, são propostas cinco unidades de conhecimento (UC), que 

representam os principais temas a serem estudados por crianças e adolescentes ao 
longo de nove anos de escolaridade. As unidades envolvem conhecimentos 

articulados das Ciências da Natureza, em um único componente curricular de 

Ciências (grifo nosso), que serão aprofundados nos diferentes componentes 

curriculares do Ensino Médio – Biologia, Física e Química (MEC, 2017, p. 439). 

 

 

Todavia, um dos desafios que se coloca ao EC decorre da formação docente. Qual o 

perfil dos professores dessa disciplina no 2º Segmento do Ensino Fundamental? 

Em termos de currículo, no EF II, a área de ciências sociais já se desdobra em 

disciplinas específicas (Geografia e História) enquanto que a área de Ciências da Natureza 

como uma única disciplina, com a formação de professores, com raras exceções, ainda por 

meio de licenciaturas específicas em Ciências Biológicas, Física e Química. 

Greca et al (2013) esclarecem que as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da educação básica não editou diretrizes específicas para a formação 

de professores de ciências” (p. 539) . Contudo, a proximidade entre as terminologias Ciências 

da Natureza e Ciências Biológicas tem garantido na rede pública a predominância dos 

licenciados em Ciências Biológicas na docência da disciplina Ciências da Natureza 

(MALDANER; NONENMACHER; SANDRI, 2010), enquanto que na rede privada, a critério 

do empregador, geralmente os 8º e 9º anos são deixados sob a responsabilidade dos 

licenciados em Química, Física e Biologia, com a consequente fragmentação das CN. 

Como mencionado na Introdução desta dissertação um dos fatores que tem 

dificultado mudanças no EC do EF II rumo a um ensino que rompa com a situação vigente é a 

ação docente devido a sua formação. Geralmente, o professor responsável pelo ensino de 

Ciências não teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e vivenciar práticas 
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educativas durante a sua formação inicial que garantam uma abordagem das diferentes áreas 

da CN (Biologia, Física e Química). Este fato associado a nossa experiência como professor 

de CN nos motivou a conhecer melhor as possibilidades para uma ação docente enriquecedora 

para a formação e consequente atuação dos alunos em assuntos relacionados à Ciência e à 

Tecnologia para um tempo e espaço além do contexto escolar.  
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5 O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA O EF II NA BNCC 

 

A BNCC é um documento que possui caráter normativo, definindo o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os educandos devem 

desenvolver ao longo da Educação Básica
12

.  

Em sua apresentação a BNCC se define como um documento norteado pelos 

princípios políticos, éticos e estéticos traçados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013), se agregando “[...] aos propósitos que direcionam a 

educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva [...]” (MEC, 2017, p .7). 

A BNCC foi construída com o intuito de ser uma referência nacional para a 

formulação de currículos nos sistemas de ensino, no entanto, esse documento não traz um 

currículo pronto nacional, ao assumir que cada ente federado possui adversidades, sejam elas 

culturais, sociais, politicas, socioeconômicas, tendo dessa forma, cada sistema de ensino 

liberdade para construir o seu currículo em consonância com seus respectivos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) e na comunhão com princípios e valores da BNCC. Como 

explicitado no referido documento, “[...] BNCC e currículos têm papéis complementares para 

assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez 

que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o 

currículo em ação” (IBID, p. 16). 

Como documento norteador da Educação Básica, a consolidação da BNCC demanda 

ações diretas da União. Assim, é levada em consideração no texto da BNCC a necessidade de: 

revisão da formação inicial e continuada dos professores; criação e do fortalecimento de 

instâncias técnico-pedagógicas nas redes de ensino; apoio financeiro; fomento a inovações e a 

disseminação de casos de sucesso; o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos e temas 

afins (MEC, 2017).  

Em relação aos discentes, a BNCC é colocada pelo MEC como a garantia de que, por 

meio do desenvolvimento de competências, os direitos de aprendizagem sejam assegurados a 

todos os alunos. Para tanto, 

 
 

[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

                                                             
12 Educação Básica é composta por três níveis de ensino: Educação infantil, Ensino Fundamental (I e II) e Ensino 

Médio. 
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valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho (IBID, p. 8). 

 

 

Ao tratar do EC no EF, o texto da BNCC defende como responsabilidade da área de 

CN o desenvolvimento do letramento científico, compreendido como “[...] a capacidade de 

interpretar e compreender o mundo (tecnológico, social e natural), mas também de 

transformá-lo com base nos aportes processuais e teóricos da ciência” (IBID, p.319). Nesse 

sentido, em seu texto há o esclarecimento de que “[...] apreender ciência não é finalidade 

última do letramento, mas sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o 

mundo, importante ao exercício pleno da cidadania” (IBID). Por esse ângulo, a BNCC 

esclarece que a área de CN não pode se isolar enquanto componente curricular. Juntamente 

com os demais campos do saber deve favorecer aos alunos se aproximarem gradativamente 

tanto dos diversos conteúdos quanto das práticas, procedimentos e processos de investigação 

relativos às CN (IBID).  

A expectativa expressa na BNCC é que os alunos tenham um olhar diferenciado 

sobre o mundo á sua volta, bem como façam suas escolhas e intervenções baseadas nos 

princípios da sustentabilidade e do bem comum. Sendo assim, é considerado como 

imprescindível que os alunos sejam estimulados a investigar e descobrir o mundo e, para 

tanto, é atribuído ao professor o papel de mediador, que na sua prática deverá organizar as 

situações de aprendizagem, balizadas por questões iniciais que despertem a curiosidade dos 

alunos, desafiando-os na busca de soluções de problemas. Dito de outra maneira, a prática 

docente deve se pautar na perspectiva de um ensino como processo investigativo que permita 

aos alunos, em processo de aprendizagem, revisitar reflexivamente seus conhecimentos e 

como compreendem o mundo em que vivem (IBID, p. 320).  

Nessa perspectiva, a BNCC pressupõe um EC que promova situações de ensino e de 

aprendizagem que favoreçam aos alunos: problematizar; levantar, analisar e representar; 

comunicar; intervir. 

Atreladas às competências gerais, as situações de ensino do componente curricular 

CN devem possibilitar aos alunos um saber fazer e o desenvolvimento de competências 

específicas, conforme as descrições que se encontram, respectivamente, nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1: Parâmetros norteadores para o  EC. 

Competência Geral Saber fazer 

 

Definir problemas 

Observar o mundo a nossa volta e fazer perguntas; Analisar 

demandas, delinear problemas e planejar investigações; Propor 
hipóteses. 

 

 

 

 

 

 

 

Levantar, analisar e representar 

Realizar atividades de campo (experimentais, teóricas, leituras, 

visitas etc.); Desenvolver e utilizar ferramentas para análise e 

representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, gráficos, 

quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, 

fluxogramas, mapas conceituais, simulações etc.); Avaliar 

informação (validade, coerência e adequação ao problema 

formulado); Elaborar explicações e/ou modelos; Associar 

explicações e/ou modelos à evolução histórica dos conhecimentos 

científicos envolvidos; Selecionar e construir argumentos com base 

em evidências, modelos e/ou conhecimentos científicos; Aprimorar 

seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo significativo, o 

conhecimento científico; Desenvolver soluções para problemas 
cotidianos, usando diferentes ferramentas.  

 

 

 

Comunicar 

Organizar e/ou extrapolar conclusões; Relatar informações de forma 

oral, escrita ou multimodal; Apresentar, de forma sistemática, dados 

e resultados de investigações; Participar de discussões de caráter 

científico com colegas, professores, familiares e comunidade em 

geral; Considerar contra-argumentos para rever processos 

investigativos e conclusões. 

 

Intervir 

Implementar soluções e avaliar sua eficácia para resolver problemas 

cotidianos; Desenvolver ações de intervenção para melhorar a 

qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. 

Fonte: MEC (2017, p. 321). 

 

 
Quadro 02: Competências específicas a serem desenvolvidas por intermédio do EC. 

1. Compreender as ciências como empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento científico é 

provisório, cultural e histórico; 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das CN, bem como dominar processos, 

práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 

científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, 

tecnológico e social, como também às relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para 
fazer perguntas e buscar respostas; 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia e propor 

alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho; 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e 

pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 

acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 

natureza; 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, recorrendo aos conhecimentos das CN e às suas 

tecnologias; 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, recorrendo aos conhecimentos das CN para tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: MEC (2017, p. 322). 
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Os saberes-fazer e as competências específicas, via EC no EF, têm o intuito de 

possibilitar aos alunos uma formação para além da compreensão dos fenômenos naturais, no 

sentido que pressupõe capacitá-los para uma participação social efetiva. Para tanto, é 

apresentada uma estruturação do EC em torno de três Unidades Temáticas: Matéria e energia; 

Vida e evolução; Terra e Universo. 

Interligados às Unidades temáticas são elencados os principais aspectos a serem 

considerados nos processos de ensino e de aprendizagem ao longo do EF. No Quadro 3 são 

descritos aqueles relativos aos anos finais (6º ao 9º Ano). 

 

Quadro 3: Aspectos relativos às Unidades Temáticas previstos na  BNCC para os anos finais do EF. 

 

Unidade Temática Principais aspectos 

 

 

Matéria e energia 

- Construção de conhecimento relativo à natureza da matéria e dos diferentes 

usos de energia, visando à “exploração dos fenômenos relacionados aos 

materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo e ao seu impacto na 
qualidade ambiental” (MEC, 2017, p. 324). 

 

 

 

Vida e evolução 

- Promoção e incentivo a uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, 

“[...] por meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais para que 

estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro” (IBID, p. 325). 

- Conhecimento sobre organização e o funcionamento de seu corpo, a fim de 

possibilitar a interpretação das modificações físicas e emocionais relativas à 

adolescência e o reconhecimento de como podem impactar a autoestima e a 

segurança do corpo.  

- Capacitação dos estudantes para a compreensão do papel do Estado e das 

políticas públicas relativas à promoção da saúde.  

 

 

 

 

Terra e Universo 

 

- Compreensão das dimensões, composição, localizações, movimentos e forças 

que atuam entre os corpos celestes, com ênfase na Terra, Sol e Lua, bem como 

das distintas formas de percepções culturais e temporais. 
- Estudo de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, 

clima e seus efeitos sobre a vida na Terra, visando o desenvolvimento de uma 

visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade 

socioambiental. 

- Estudo de fenômenos relativos ao sistema Terra-Sol-Lua com intuito de 

permitir a “[...] compreensão da controvérsia histórica entre as visões 

geocêntrica e heliocêntrica” (IBID, p. 327) 

Fonte: MEC (2017). 

 

 A estruturação das Unidades Temáticas, tal como nos PCN (1998), tem como 

perspectiva o desenvolvimento de habilidades pelos estudantes, pressupondo que as mesmas 

“[...] mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, 

práticas e procedimentos de investigação envolvidos na dinâmica da construção de 

conhecimentos na ciência” (MEC, 2017, p. 328).  

O EC nos anos finais do EF é tido, na BNCC, com período importante para motivar e 

desafiar os alunos, a fim de capacitá-los a “[...] estabelecer relações ainda mais profundas 
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entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar mão do 

conhecimento científico e tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo, o 

ambiente, a dinâmica da natureza” (MEC, 2017 p. 341). 

Assim, para cada ano do EF II, a BNCC apresenta os desdobramentos das Unidades 

Temáticas em Objetos de Aprendizagem e habilidades (Anexos 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4) que 

cada estado e município deverão tomar como base para a formulação de seus currículos. 

A forma como são elencados os Objetos de Conhecimento e as respectivas 

habilidades, bem como a subdivisão em Unidades Temáticas que se repetem ao longo do EF, 

trarão novos desafios à prática docente, já que com maior ou menor predominância em cada 

ano do EF II será exigido dos professores um conhecimento inerente às diferentes áreas das 

Ciências da Natureza. 

A título de exemplo, no 6º Ano, enquanto a Unidade Temática “Matéria e Energia” 

tem seus Objetos de Conhecimento e habilidades relacionados à Química, a Unidade “Vida e 

Evolução” exigirá do docente conhecimentos inerentes à Biologia e também à Física, 

particularmente, no que se refere ao desenvolvimento da habilidade: “Explicar a importância 

da visão (captação e interpretação das imagens) na interação do organismo com o meio e, com 

base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de 

diferentes defeitos da visão” (MEC, 2017, p. 343). 
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6 FREIRE E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Refletir sobre o EC no EF II em uma perspectiva de superação da fragmentação das 

CN e da abordagem descontextualizada dos conteúdos curriculares nos remete a Paulo Freire.  

Se por um lado a elaboração do referencial teórico demandará um conhecimento 

mais aprofundado sobre os pressupostos que norteiam a educação na visão freireana, por 

outro, entendemos que os pontos chave desta visão são essenciais para a fundamentação de 

um EC que pressupõe a problematização e a contextualização como condicionadores para a 

efetivação de mudanças. 

 

6.1 EDUCAÇÃO DIALÓGICA: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E UNIVERSO 

TEMÁTICO  

Uma das grandes críticas que Freire faz é sobre a forma de educação que ele cunhou 

como “bancária”, na qual, “[...] o ‘saber’ é uma doação dos que se julgam sábios aos que 

julgam nada saber” (FREIRE, 1987, p. 33). Nessa visão, o aluno seria uma mente sem 

nenhum conhecimento, em que o professor irá, apenas, “depositar” o conhecimento. No dizer 

de Freire, “[...] a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante” (IBID, p. 33).  

Nessa percepção sobre o ensinar e o aprender, o papel que cabe aos alunos é apenas 

de arquivar todo o conhecimento transferido do professor, em nome de uma “preservação da 

cultura e do conhecimento”. Freire (1987), todavia, alerta que não existe cultura verdadeira, e 

nem conhecimento aprendido, pois não há conhecimento se os alunos não são chamados a 

conhecer e sim a memorizar tudo que é transferido, não havendo, desse modo, nenhum ato 

cognoscitivo, já que o conhecimento se torna algo descartável, levando-se em conta que o 

aluno, geralmente, irá apenas utilizar aquelas palavras “certas” dos livros “certos” na(s) 

avaliação(ões), na(s) qual(is) esse saber “aprendido” não poderá sofrer interpretações 

diferentes, o que, em outras palavras, significa dizer que a vivência e a opinião do aluno são 

deixadas de lado. A memorização se opõe ao desenvolvimento da criticidade. 

Com relação à prática docente, a educação bancária não pressupõe mudanças no 

conhecimento do professor, parece que nunca irá aprender nada mais do que ele já sabe, o seu 

conhecimento irá se conservar fixo, invariável, ou seja, não será afetado pelo conhecimento 

dos alunos. Nas palavras de Freire (1987), “Será sempre o que sabe, enquanto os educandos 
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serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento 

como processos de busca” (p. 33).  

Em contraposição à prática docente na educação bancária, a prática dialógica 

fundamenta-se no pressuposto que haverá interação entre o docente e os discentes e dessa 

interação irá resultar uma aprendizagem mútua. A educação dialógica pode ser compreendida 

como a negação do ensino identificado como “puro processo”, no qual todos os alunos são 

iguais e, sendo assim, devem ser submetidos ao mesmo processo para aprender – transferência 

de conhecimento do professor para o aluno –, visão tão criticada por Freire. 

Tal como no processo de ensino, o processo de avaliação da aprendizagem também 

carece de mudança de percepção, não pode ser reduzido à constatação sobre o quanto os 

dizeres dos alunos reproduzem a fala e/ou escrita do professor, ou dos livros didáticos. A 

avaliação como processo é contínua, no sentido que o docente observa os avanços e 

dificuldades individuais dos alunos e traça meios para que haja avanços na aprendizagem. 

Na educação dialógica, em contraposição à educação bancária, o ensino é realizado 

pela problematização coletiva dos saberes, tomando por base a vivência dos alunos, com o 

objetivo de trazer a emersão das consciências, que resulta na sua inserção crítica na realidade. 

Para tanto, o conhecimento prévio dos alunos, no sentido de suas percepções do mundo que 

os rodeia em decorrência de suas experiências vivenciais – uma leitura de mundo – deverá ser 

problematizado pelos educadores, visando o ambiente no qual eles estão inseridos. 

Essa prática voltada à problematização é de suma importância para a superação da 

educação bancária. Nela, o educador problematizador se refaz no tempo, assumindo que no 

lugar do aluno ouvinte-inerte, há a procura por um discente questionador, predisposto a 

discutir um tema com os demais colegas, mediatizados pelo professor. Nas palavras de Freire, 

 

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas 
conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a 

compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez 

mais desalienada (FREIRE, 1987, p. 40). 

 

 

A prática problematizadora oportunizará aos alunos explorar dúvidas, investigá-las, 

resolvê-las e, consequentemente, o desenvolver a capacidade de compreensão e captação do 

mundo. Na prática problematizadora, a realidade está em contínuo processo de transformação. 

Para Freire, o diálogo começa na busca do conteúdo programático. Ele defende que 

para a dialogicidade começar, não basta apenas que o educador-educando encontre os 
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educandos-educadores em uma situação dialógica, mas antes, quando o docente se pergunta 

sobre o que irá dialogar com os alunos, problematizando e contextualizando. Sobre essa 

maneira de conceber o ponto de partida para a dialogicidade, Freire (1987) explica que:  

 

 

A educação autêntica, não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ 

com ‘B’, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a 

outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de 

anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas 

significativos, à base dos quais se construirá o conteúdo programático da educação 
(IBID, p.48). 

 

 

Nesse sentido, o conteúdo programático se origina na consciência da realidade 

mediatizadora por educador e educandos e, sendo assim, o papel do professor não é o de 

impor aos alunos a sua visão de mundo, mas o de fomentar o diálogo sobre a sua e a de seus 

alunos. Nesse diálogo surgirá, nas suas diversas formas de ação, a visão de mundo dos alunos 

como os alunos percebem o mundo e o professor deverá estar atento para percebê-la. 

Contudo, Freire (1987) alerta que isso só será viável se a linguagem do professor estiver 

sintonizada com a situação concreta dos alunos a quem direciona a sua fala. 

Freire, em contraposição a um ensino baseado em um conteúdo programático 

engessado, desenvolveu e aplicou um ensino por meio de temas geradores (COSTA, 2012). 

Nessa perspectiva, “todo o processo de ensino era baseado em temas e deles eram retirados os 

conteúdos escolares necessários ao aprendizado do educando” (IBID, p. 420).   

Feitosa (1999) ressalta que o tema gerador geral é pertinente à ideia de 

interdisciplinaridade, pois possui como princípio metodológico o acesso a uma aprendizagem 

global não fragmentada. Para tanto, em consonância com o pensamento freireano, a eleição do 

conteúdo não pode ser unilateral, ou seja, determinada exclusivamente pelo professor. Para 

ele, o conteúdo programático será delimitado “na realidade mediatizadora”, de modo que na 

sua tomada de consciência pelo professor e alunos é que ocorrerá a busca do conteúdo 

programático da educação. Essa busca será o ponto de partida do “diálogo da educação como 

prática da liberdade”. Nas palavras de Freire, essa busca é o momento da investigação do que 

ele denominou de universo temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores 

(FREIRE, 1987). Como explica Linhares (2008), o universo temático, pode ser compreendido 

como “um ‘conjunto de temas geradores’ sobre os níveis de percepção da realidade do 

oprimido e de sua visão de mundo sobre as relações homens-mundo e homens-homens para 

uma posterior discussão de criação e recriação”.  

De maneira sintética, Delizoicov (1983, p. 86) explica que: 
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A percepção do universo temático é conseguida através de uma pesquisa [...] 

‘investigação temática’, e é realizada em conjunto pelo educador e comunidade 

sobre a realidade que os cerca e a experiência de vida do aluno. Através dela, o 

professor [...] deve identificar os fenômenos ou situações de maior relevância na 

vida sociocultural e econômica da população envolvida. 

 

 

Assim, complementa Delizoicov (IBID), no ensino, “[...] o tema gerador, apreendido 

durante o processo de investigação temática, ‘gerará’ um conteúdo programático, proposto 

por educandos e educadores, relacionado diretamente à ‘realidade’ do aluno”. Dito de outra 

forma, o conteúdo programático de uma escola para outra, em uma mesma região, pode e 

deve ser diferente, pois esse tema está diretamente ligado: à vivência, à cultura, à realidade 

dos estudantes; e a partir da interação dos diferentes professores com os diferentes alunos que 

será gerado o conteúdo programático da escola, e mesmo após todo esse processo esse 

conteúdo não deve se manter fixo, pois ao passar dos anos, os alunos mudam, com novas 

culturas, opiniões e realidades. 

No que diz respeito à metodologia da investigação temática, ela se caracteriza como 

uma metodologia conscientizadora, possibilitando sua apreensão e também inserindo (ou 

começando a inserir) os estudantes em uma maneira crítica de pensarem sua realidade. 

Como já mencionado na citação de Linhares (2008), o tema gerador só pode ser 

compreendido dentro das relações homens-mundo, no sentido que: “Investigar o ‘tema 

gerador’ é investigar [...] o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar 

sobre a realidade, que é sua práxis.” (FREIRE, 1987, p. 56). Quanto mais a temática é 

investigada, maior será o aprofundamento na tomada de consciência acerca da realidade, de 

modo que na explicitação da temática significativa há cada vez mais sua apropriação. 

Na perspectiva do investigador é importante analisar o processo de investigação, 

detectando o ponto de partida dos alunos, analisando o modo como eles visualizam a 

objetividade e examinando se durante todo o processo houve ou não, alguma mudança nas 

formas de percepção da realidade. 

Vale salientar que a realidade objetiva continua igual. Se a percepção do aluno 

variou ou não durante o processo da investigação não significa dizer que houve ou não 

prejuízo na validade da investigação, levando-se em conta que a temática significativa aparece 

de qualquer forma, com seu arranjo de anseios, dúvidas, esperanças.  

A investigação temática não pode se reduzir ao ato mecânico.  A investigação deve 

ser um processo contínuo de busca e conhecimento e, para tal, os sujeitos irão se descobrir 

durante o encadeamento dos temas significativos na interpenetração dos problemas, por 
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conseguinte, “[...] a investigação se fará tão mais pedagógica quanto mais crítica e tão mais 

crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões parciais da realidade, 

das visões ‘focalistas’ da realidade, se fixe na compreensão da totalidade” (FREIRE, 1987, p. 

57).  

Sendo assim, é no processo de busca da temática significativa, que a preocupação 

dos temas deverá estar presente. 

É indubitável que um ensino na perspectiva da educação dialógica, exige do 

professor um processo permanente de reflexão sobre a sua prática. Em relação a esse 

processo, Freire tem valorosas contribuições ao tratar dos saberes docentes.  

 

6.2 SABERES DOCENTES NA PERSPECTIVA FREIREANA 

 

Freire (1996) defende a formação do professor ao lado de uma reflexão sobre a 

prática educativo-progressiva em benefício da autonomia dos estudantes. Entretanto, torna-se 

relevante ressaltar que Freire não tinha uma percepção ingênua sobre a educação. Como 

menciona Gadotti (2007), “Paulo Freire insistia nos limites da educação e, sobretudo, nos 

limites da prática educativa” (p. 34). 

Nesse sentido, traremos para a discussão alguns saberes fundamentais à prática 

progressiva ou educativo-crítica, já que para Freire é na formação do docente que paradigmas 

são superados, favorecendo mudanças na metodologia de ensino. Ressaltamos, contudo, que 

na releitura desses saberes fundamentais, não nos prenderemos à ordenação apresentada por 

Freire em sua obra Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

Assim, dentre esses saberes, destacamos, primeiramente, a necessidade do professor 

em formação tomar ciência e se convencer que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

sim criar formas e meios para sua produção ou construção. Freire expressa esse saber como: 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (1996, p.12). Dito de 

outra forma, esse saber coloca como necessária a tomada de consciência do professor sobre o 

papel do alunado no ensino, já que não é só ele quem ensina, ele também aprende. Para tanto, 

precisa estar disposto a ouvir e aprender com seus alunos. Conforme esclarece Freire (1996), 

“[...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser 

formado” (p. 12).  

O exercício à curiosidade é cerne de um saber docente que Freire (1996) explicita 

como condicionante ao ato de ensinar. Para ele, sem a curiosidade o professor não ensina e 

nem aprende. O exercício da curiosidade, de acordo com suas palavras, “convoca a 
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imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser” (FREIRE, 1996, p. 34). Todavia, 

esse autor chama a atenção para o fato de que uma curiosidade ao ser atendida, não inibe a 

capacidade de inquietação e busca.  

Assim, na prática educativo-crítica é fundamental que o professor se convença que a 

curiosidade é um alicerce para a aprendizagem e, sendo assim, precede a escolha de técnicas, 

materiais, estratégias e metodologias, levando-se em conta que na perspectiva freireana, 

curiosidade permitirá ao ser humano: conhecer, perguntar, reconhecer, atuar, ampliar as 

perguntas (FREIRE, 1996).  

Dois outros saberes docentes são essenciais à prática progressista ou educativo-

crítica: ensinar exige pesquisa e ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, já que 

Freire pressupõe que o professor ensina porque buscou, porque indagou, porque indaga e se 

indaga. Desse modo, como professor, “Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo” (FREIRE, 1996, p. 14). 

Braga e Fagundes (2017) nos auxiliam em uma melhor compreensão desses saberes a 

partir da análise das relações conteúdo-forma, conhecimentos populares-conhecimentos 

eruditos e ensino-pesquisa-aprendizagem. 

Sobre a primeira relação, esses autores trazem uma releitura do pensamento 

freireano, ressaltando que a relação conteúdo-forma, quando condicionada ao compromisso 

docente com as aprendizagens dos educandos, atende às diferenças culturais, sociais e 

pessoais, sem, contudo, reiterá-las como causa da desigualdade ou exclusão (2017, p. 529).  

O pressuposto que baliza a relação conhecimentos populares-conhecimentos eruditos 

é o respeito aos saberes dos alunos, no qual as problemáticas da realidade concreta de cada 

discente são adotadas como referência. Para tanto, “[...] o educador encarna valores 

atitudinais, como ver-ouvir-indagar-discutir com os educandos, sujeitos cognoscentes, com 

quem compartilha o papel de autor e ator da prática pedagógica” (FREIRE
13

, 1978 apud 

BRAGA; FAGUNDES, 2017). 

Freire enfatiza a necessidade de discutir com os alunos a realidade concreta que eles 

vivem, relacionando-a com o conteúdo escolar, remetendo essa ênfase para as seguintes 

questões: 

 

 

                                                             
13 FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registro de uma experiência em processo. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1978. 
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Por que não estabelecer uma necessária ‘intimidade’ entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por 

que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos 

dominantes pela áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste 

descaso?(FREIRE, 1996, p. 15). 

 

 

 Como resposta, Freire considera que um educador adepto ao pragmatismo 

reacionário responderá: “a escola não tem nada que ver com isso. A escola não é partido. Ela 

tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si 

mesmos” (IBID). Porém, como esclarecem Braga e Fagundes (2017), 

 

 

A pronúncia de vozes dos sujeitos do ato de conhecimento, na análise de desafios 
que enfrentam, seguida da busca pela teoria que pode contribuir com a superação 

das situações-limite ou mesmo como esclarecimento de inquietações indagadoras 

dos educandos, se constitui como efetiva análise crítica e formulação de 

conhecimentos, superando o perfil bancário, larga e fartamente criticado por Freire 

(p. 530). 

 

 

Ainda sobre os saberes populares que são produzidos a partir da experiência 

cotidiana e os conhecimentos científicos, Freire (1996) alerta que não ocorre uma ruptura 

entre estes saberes, muito pelo contrário, ocorre uma superação, isso acontece na medida em 

que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, se torna cada vez mais crítica por 

meio da educação. 

Quando a curiosidade ingênua se transforma em uma curiosidade epistemológica -, ou 

seja, em uma capacidade de refletir sobre as etapas e sobre os limites do conhecimento, ela se 

torna mais rigorosa metodologicamente, criando condições para uma compreensão mais 

ampla da realidade. Como “a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o 

desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (FREIRE, 1996, p. 15). 

Sobre a relação ensino-pesquisa-aprendizagem, Braga e Fagundes (2017) esclarecem 

que, segundo Freire, a configuração da mesma ocorre quando: 

 

 

[...] se ensina e se aprende o conhecimento já existente e à proporção que se trabalha 

a produção do conhecimento ainda não existente [consequentemente] não há ensino 

sem pesquisa, tampouco pesquisa sem ensino, mas uma associação que assume um 

caráter transformador, pelo compromisso de buscar na própria realidade os 
elementos de entendimento de um processo educativo em seus condicionantes (p. 

530). 

 

  

Dito de outra forma, ensinar está condicionado ao professor pesquisar sobre: a 

cultura da comunidade local, os saberes empíricos dos discentes, o senso comum daquela 
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determinada região, ou seja, conhecer o que o aluno sabe em decorrência da sua experiência 

vivencial, para só assim planejar as aulas. 

A associação entre ensino e pesquisa, de acordo com Braga e Fagundes (2017), 

orienta pensamento e ação em que há comprometimento com a reflexão sobre o cotidiano em 

que se vive e atua, e assim, “[...] desvelam-se as possibilidades de romper com as amarras de 

um olhar comum, estereotipado, que pouco contribui com a compreensão da realidade 

objetiva” (p. 531). 

Como já mencionado, a função do EF, de acordo com as diretrizes curriculares 

atuais, é instrumentalizar os alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos curriculares, de 

modo a possibilitar que se insiram plenamente nos contextos social, econômico e cultural do 

país. 

Essa perspectiva é coerente com a concepção da educação dialógica, já que no 

sentido colocado por Freire (2001, p. 264): “Ao estudo crítico corresponde um ensino 

igualmente crítico que demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de 

realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do contexto”. 

 

6.3 O PENSAMENTO FREIREANO E O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

 A educação problematizadora ou dialógica é concretizada pela prática do professor 

com o aluno, se contrapondo à “educação bancária” onde a prática é realizada sobre o aluno. 

  Sendo assim, o estudante deve ser considerado como sujeito da ação educativa em 

contraposição à passividade frente ao ensino e à aprendizagem, o que pressupõe a 

participação do educando em todos os processos escolares, inclusive na definição do conteúdo 

programático. Para tanto, o ponto de partida para a aprendizagem problematizadora é a 

experiência do aluno. A partir dessa compreensão de educação, Freire traz os conceitos de 

tema gerador, universo temático e determina as relações homens-mundo. 

Desse modo, o tema gerador, compreendido durante o processo de “investigação 

temática”
14

 gerará um conteúdo programático em decorrência do reconhecimento do contexto 

vivencial dos alunos e dos diálogos entre educador e educandos. 

                                                             
14

 A percepção do universo temático é produzida através de uma pesquisa que Freire denomina de “investigação 

temática”. Essa investigação é realizada pelo professor junto à comunidade em que estão inseridos os alunos, 

visando identificar as situações ou fenômenos que possuem mais relevância na vida econômica e sociocultural 

daquela população. 
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 A dinâmica da educação problematizadora, proposta por Freire
15

 (apud 

DELIZOICOV, 1983), pode ser realizada em cinco etapas, cujas principais características são 

descritas a seguir. 

 A primeira etapa é dedicada ao “levantamento preliminar”, no qual o professor 

analisa os principais aspectos da comunidade e de seus contextos sociocultural e econômico, 

para realizar, em seguida, uma conversa informal com alunos, pais, representantes da 

comunidade, visando à primeira aproximação e coleta de dados. 

 A segunda etapa depende dos dados coletados na etapa anterior, pois é a partir deles 

que será feita a seleção das situações relacionadas com a vida e o cotidiano dos alunos e a 

preparação de suas codificações
16

 a serem apresentadas na etapa seguinte. 

 Um retorno à comunidade visa à interação e o início da terceira etapa que se 

caracteriza pelos diálogos descodificadores
17

 nos “círculos de investigação temática”. Por 

meio das codificações previamente planejadas, são discutidas e problematizadas as situações 

que nelas estão contidas, a fim de obter os temas geradores. 

 Com os elementos obtidos nas etapas anteriores, a quarta etapa é voltada para 

geração do conteúdo programático e produção do material didático. 

Assim, de acordo com Delizoicov (1983), “[...] após este levantamento, reflexão e 

análise, denominado por Paulo Freire de investigação temática [...] há uma retomada da ação 

educativa, numa fase mais ampliada e com o material didático a ser utilizado com os alunos já 

sistematizado” (p. 88). 

Delizoicov (1983), baseado na perspectiva da educação dialógica/problematizadora, 

desenvolveu junto a uma comunidade da Guiné-Bissau, entre 1979 e 1981, ações relativas às 

cinco etapas acima caracterizadas. A fim de ilustrar essas etapas, apresentamos um esquema, 

no qual procuramos sintetizar os principais aspectos mencionados por Delizoicov em sua 

descrição. 

 

 

 

 

                                                             
15 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Editora Paz e terra, 1975. 
16 “A codificação é a representação de certos aspectos do problema que se quer estudar. Ela permite conhecer 

alguns momentos do contexto concreto. [...] consiste na representação de uma situação existencial ou real, 

construída pelos alunos com seus elementos em integração” (GADOTTI, 2007). 
17 A decodificação é o processo de análise do código (texto, desenho, vídeo, filme, slide etc.) para capturar os 

elementos existenciais que aí estão escondidos. A decodificação é um dos momentos mais importantes da 

educação problematizadora (GADOTTI, 2007). 
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Esquema 1: Síntese do relato de Delizoicov (1983) sobre atividades na Guiné-Bissau. 

 

 Fonte: Autor. 
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Sobre o conteúdo programático, Delizoicov (1983, p. 96) ressalta que: 
 

 

Do ponto de vista restrito ao conteúdo, o fato das leis naturais serem universais, 

permite que, partindo da experiência vivenciada do aluno ou da problematização de 

situações particulares de uma comunidade, se desenvolva a aprendizagem de um 
conteúdo programático que seguramente não está relacionado apenas àquela 

realidade. É ela o ponto de partida para o aprendizado que deverá ser extrapolado e 

utilizado, podendo-se evitar que permaneça restrito à visão particular, localizada, 

que inicialmente o determinou. 

 

   

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) reduziram as etapas anteriormente 

descritas em três processos, de modo a viabilizá-las de maneira mais adequada ao seu uso no 

contexto escolar. Esses processos são caracterizados como momentos pedagógicos, 

distinguindo-se por funções diferenciadas e específicas entre si que são: a problematização 

inicial; a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 

Na problematização inicial são apresentados, por meio de situações reais do dia a dia 

dos alunos, questionamentos relacionados ao tema gerador que será objeto de estudo, para que 

os alunos, em pequenos grupos, tenham a oportunidade de expor as suas ideias. Durante esse 

momento pedagógico, o professor irá escutar o que os alunos pensam. Ao invés de responder 

as dúvidas e questionamentos dos alunos, procura desafiá-los com mais perguntas, deixando-

os com mais dúvidas e interesse sobre o assunto. A meta é problematizar os conhecimentos 

que os alunos possuem para, em seguida, explorar as posições dos diversos grupos com toda a 

classe, objetivando aguçar explicações contraditórias e encontrar as possíveis lacunas e 

limitações do conhecimento por eles explicitado. Em outras palavras, a finalidade é 

proporcionar um distanciamento crítico
18

 do discente ao se defrontar com as diversas 

situações e interpretações propostas para a discussão. Dessa maneira, o aluno irá se sentir 

engajado, motivado, curioso a descobrir outros conhecimentos que ele ainda não possui. 

O segundo processo se refere à organização dos conhecimentos selecionados como 

necessários para compreensão da problematização inicial e dos temas geradores que serão 

sistematicamente estudados, mediatizados, pela orientação do docente. Durante esse momento 

pedagógico serão empregadas diferentes atividades a fim de desenvolver a compreensão 

científica da situação problematizada. Nesse momento, também pode ser utilizada a resolução 

de problemas e exercícios, semelhantes às que são propostas em livros didáticos ou listas de 

exercícios, para que em conjunto possa desempenhar também uma função formativa na 

                                                             
18 O distanciamento crítico é um processo no qual o aluno tem a oportunidade de refletir sobre suas respostas 

inerentes a sua experiência vivencial. O aluno se distancia da situação vivida para perceber a possibilidade de 

novos olhares para a mesma situação. 
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apropriação dos conhecimentos específicos. Nesse sentido, a prática de memorização e 

mecanização deve ser excluída. 

Por último, o terceiro processo refere-se ao terceiro momento pedagógico – a 

aplicação do conhecimento – que se destina a abordagem sistemática do conhecimento 

aprendido pelo discente na interpretação e análise, tanto da situação problematizadora inicial, 

como de outras situações do seu dia a dia, nas quais o conhecimento científico apreendido 

esteja diretamente relacionado. Tal como no segundo momento pedagógico, diversas 

atividades devem ser desenvolvidas, dentre as quais, a generalização do conhecimento 

apreendido e a formulação dos chamados “problemas abertos”. O intuito dessa proposta é 

favorecer que os alunos se apoderem daquilo que eles aprenderam, sabendo aplicar o 

conhecimento científico no seu cotidiano e em outras proposições escolares. Dito de outra 

forma, é esperado que os alunos se apoderem de um conhecimento para a vida toda. 

Vale salientar que a resolução de problemas é importante, mas não deve ser o único 

objetivo da aprendizagem, o discente deve se apoderar do conhecimento científico de maneira 

ampla e realista. O que está em pauta nesse momento é o uso articulado das estruturas do 

conhecimento científico junto das situações significativas que envolvem os temas geradores, 

uma vez que essa é uma das principais metas a serem atingidas dentro do processo 

ensino/aprendizagem das CN. É o potencial conscientizador e explicativo das teorias 

científicas que devem ser exploradas por toda a sociedade. 
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7 RESULTADOS 

7.1 SOBRE A BNCC E A PERSPECTIVA EDUCACIONAL FREIREANA 

Com o intuito de responder a questão que balizou a nossa investigação, apresentamos 

nos Esquemas 2 e 3 sínteses relativas aos principais aspectos que afloraram de nosso estudo 

teórico sobre, respectivamente, a evolução do ensino de Física no Brasil e os pressupostos 

freireanos para uma educação em CN que se contraponha à abordagem tradicional dos 

conteúdos.   

Esquema 2: Síntese do Ensino de Ciências no Brasil a partir da década de 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor
19

. 

 

 
                                                             
19 Elaborada a partir dos estudos de diversos autores, dentre os quais, RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 

(2011); NASCIMENTO e FERNANDES; MENDONÇA (2010).  

Décadas de 50 e 60 
Movimento 

Escola Nova LDB de 1961 

Década de 70 LDB (1971) 
Adequação da educação às exigências 

da sociedade industrial e tecnológica.  

 

 

 

Final da década 70 e 

década de 80 

Educação em Ciência 

para a Cidadania  

Formação de cidadãos preparados para 
viver em uma sociedade com 

exigências de igualdade e equidade. 

Tecnologia e 

Sociedade  

 

Formação para: o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e crítico; o 

questionamento sobre as relações entre 

a ciência, a tecnologia, a sociedade e o 

meio ambiente; a apropriação de 
conhecimentos relevantes científica, 

social e culturalmente. 

 

Década de 90 e 

início dos anos 2000. 

LDB (Lei N.9394/96) Formação para o exercício da 

cidadania. 

 

Documentos 

subsidiários à LDB 

Currículo voltado ao desenvolvimento 
de competências, habilidades, 

balizado pela interdisciplinaridade, 

contextualização dos conteúdos e 

temas transversais. 

2017 BNCC 

Ensino voltado ao desenvolvimento de 

competências e atrelado à vida 
cotidiana, à formação para a cidadania, 

a partir de currículo estruturado em 

unidades temáticas que procuram 
manter um diálogo entre os diferentes 

conhecimentos da CN. 
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Esquema 3: Síntese dos momentos pedagógicos propostos por Delizoicov na perspectiva freireana no 

ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor

20
. 

 

Pelo menos no campo teórico, é perceptível que o ensino das CN no EF evoluiu de 

uma perspectiva conteudista, fragmentada e descontextualizada dos conteúdos para outra que 

procura contemplar os conhecimentos científicos como meio para a formação de sujeitos 

críticos e aptos ao exercício pleno da cidadania. Dito de outra forma, percebemos que houve 

muitas sugestões de modificações no EC, com a introdução pelos PCN dos temas transversais, 

e a tendência de um ensino voltado para a formação de cidadãos que compreendam melhor a 

ciência, tecnologia e suas relações com a sociedade, de modo que o conhecimento apreendido 

pelos alunos possa ser utilizado em diferentes contextos, dentro e fora do espaço e tempo 

escolar.  

Uma análise sobre as principais mudanças propostas para o EC a partir da LDB 

(1996) nos permite afirmar que nos documentos oficiais do governo, tais como os PCN há 

uma aproximação com o pensamento de Freire, tanto em relação aos objetivos quanto na 

proposição para desenvolvimento curricular, na qual é previsto que o EC contribua para o 

desenvolvimento da capacidade investigativa, da criticidade e da argumentação relativa às 

questões sociais, tecnológicas, econômicas etc, como pode ser observado pelos exemplos: 

“Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento 

científico e tecnológico avaliando seus impactos socioambientais”; “Discutir o uso de 

diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, 

                                                             
20 Elaborado a partir de DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. 

Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. Capítulo I: Conhecimento e sala de aula. 4 ed. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

Problematização 

inicial 
Tema gerador 

Organização do 

conhecimento 

 

Situação problematizada 

Aplicação do 

conhecimento. 

Superação de 
concepções iniciais, 

releitura de questões 

cotidianas. 
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questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses 

materiais e máquinas”; “Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento 

de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção”; 

“Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base 

nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos 

tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares” (MEC, 2017, p. 343, 345, 347 

e 349). 

Posto isso, consideramos que a transposição dos pressupostos freireanos para o EC, 

além de não ferir ao estabelecido na BNCC (MEC, 2017), responde a questão da nossa 

investigação, ou seja, um EC balizado pelo pensamento de Freire, na perspectiva de sua 

proposição de “educação dialógica” ou “problematizadora” em contraposição à “educação 

bancária” se apresenta como alternativa didático-metodológica na estruturação curricular e, 

consequentemente, em um ensino que favoreça uma visão menos fragmentada e 

descontextualizada dos conteúdos de CN na formação dos alunos. 

Vale ressaltar que essa transposição na prática educativa deve ser encarada como um 

desafio a ser vencido pelos professores de EC do EFII, já que majoritariamente vai depender 

de seus esforços não apenas na predisposição para mudanças metodológicas, mas também 

para o seu aprimoramento no saber relativo ao conhecimento científico específico de cada 

Ciência que integra as CN.  

 

7.2 PLANEJAMENTO DE EC PARA O 9º ANO DO EF II 

  

A transposição dos pressupostos freireanos para a educação formal exige adaptações, 

particularmente, se há a pretensão do desenvolvimento de um currículo em consonância com 

a BNCC. Nesse sentido e fundamentado no pensamento de Freire, o planejamento de ensino 

que será apresentado deve ser interpretado como uma etapa de reflexão do autor desta 

dissertação sobre o que pretende dialogar com os estudantes sem perder de vista a perspectiva 

dos conhecimentos previstos na BNCC para o 9º ano do EF II. Em outras palavras, é o 

resultado de um processo de reflexão que procura “[...] estabelecer uma ‘intimidade’ entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e as experiências que eles têm como indivíduos 

[...]” (FREIRE, 1996, p. 15), em consonância com o propósito de possibilitar aos estudantes 

uma visão menos fragmentada da Ciência. 

Como tratado anteriormente, na BNCC o EC está estruturado a partir das Unidades 

Temáticas: Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e Universo. Uma análise dos objetos de 
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conhecimento e de seus desdobramentos em habilidades previstos para o 9º ano do EF II nos 

induziu ao tema gerador 
21

“Origem – Universo, Terra, Vida: criação ou evolução”. 

Essa escolha encontra respaldo, por exemplo, em Gleiser (2000, p. 5) quando esse 

autor coloca que: 

 

 

[...] uma das características mais importantes da ciência é que ela responde a anseios 

profundamente humanos, que em geral são abordados fora do discurso científico. 

Questões de origem, do tipo: ‘De onde viemos, nós e esse mundo em que vivemos?’ 

‘Qual a origem da vida?’; questões sobre o fim, ‘Será que o mundo um dia vai 

acabar?’ ‘Será que o Sol brilhará para sempre? ’; questões sobre o significado da 

vida: ‘Por que o mundo existe? Será que temos uma missão no Universo? ’; ou 

questões sobre vida extraterrestre: ‘Será que estamos sozinhos neste vasto 

Universo?’ 
 

 

E também em Rocha (2011, p. 37) ao se referir aos mitos da criação como busca de 

respostas de todas as civilizações antigas para responder questões, tais como: “Houve um 

início de tudo? O Universo surge do nada ou como obra de um ou mais criadores? Como 

surgiu e foi organizado o mundo material? Como surgiram os seres vivos? [...]”. 

No Esquema 4 apresentamos o resultado desse processo de reflexão em torno do 

tema gerador escolhido articulado a questões iniciais – provocações aos alunos, visando os 

primeiros diálogos. 

Esquema 4: Tema gerador e provocações iniciais . 

 

Fonte: Autor
22

. 

                                                             
21

 Deve ser compreendido como uma suposição do tema para o desenvolvimento do planejamento de ensino. 
22

 A partir das questões levantadas por Gleiser (2000) e Rocha (2011). 
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Os diálogos gerados entre o professor - alunos e alunos - alunos, na nossa 

perspectiva, trarão à tona duas linhas de pensamento – criação e evolução –, novos diálogos e 

a motivação para a aprendizagem. 

No Esquema 5, apresentamos a nossa proposição para a correlação entre essas duas 

linhas de pensamento e as respostas da Ciência. 

 

Esquema 5: Os conhecimentos científicos em resposta à questão: criação ou evolução? 

Fo

Fonte: Autor. 

 

Por meio da mediação do professor, as concepções dos estudantes deverão ser 

organizadas, a fim de que lhes seja oportunizado o acesso ao conhecimento científico e à 

construção de uma nova leitura – a superação, se necessário, de suas concepções iniciais, 

conforme sugestão no Esquema 6. 
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Esquema 6: Articulação de temas com os objetos de estudo da BNCC. 

 

Fonte: Autor. 

 

7.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A carga horária semanal prevista para o EC nas escolas públicas municipais de 

Niterói é de 4 horas/aula
23

. Levando em conta o ano letivo com 200 dias, cerca de 40 

semanas, seriam totalizadas 160 horas/aula divididas em três ciclos. 

É comum nas escolas a adoção de duas semanas para a avaliação da aprendizagem, 

nas formas de testes e provas, resultando em uma redução no total de horas/aula anual. Além 

disso, há os feriados nacionais e municipais, bem como outros imprevistos no decorrer do ano 

letivo, de modo que a sequência didática foi delineada para uma carga horária anual de 120 

horas/aula, cerca de 40 por ciclo. 

                                                             
23 A carga horária prevista para o EC no 9º Ano do EF II foi obtida por consulta na Escola Municipal Francisco 

Portugal Neves (Niterói – RJ). 
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No Quadro 4 apresentamos uma síntese da proposta de sequência didática, no qual 

são descritos os principais aspectos relativos à articulação as habilidades previstas na BNCC,  

aos recursos didáticos e ao tempo didático, cuja unidade é uma aula de 50 min. 

Quadro 4: Síntese da sequência didática proposta. 

Etapa Unidade 

temática 

Habilidade Recurso didático e/ou Estratégia Tempo 

didático 

1 Vida e 

evolução 

Saber expor e argumentar sobre suas 

ideias.  

Tema gerador e provocações iniciais 

(Esquema 4) . 
4 

1 Vida e 
evolução 

Discutir a evolução e a diversidade das 
espécies com base na atuação da 
seleção natural sobre as variantes de 
uma mesma espécie, resultantes de 
processo reprodutivo.  

Vídeo - Debate: Poeira nas Estrelas – Parte 
1 

4 

1 Vida e 

evolução 

Comparar as ideias evolucionistas de 

Lamarck e Darwin apresentadas em 
textos científicos e históricos, 
identificando semelhanças e diferenças 
entre essas ideias e compreendendo sua 
importância para explicar a diversidade 
biológica. 

Matérias jornalísticas: criação ou 

evolução? 
- Big Bang e Teoria da Evolução não 
contradizem cristianismo, diz Papa 
- Vaticano aceita evolução, mas não se 
desculpa com Darwin. 
(Anexo 11.5) 

2 

Vídeo - Debate: “Origem do Universo”. 2 

1 Vida e 
evolução 

- Aprofundar os diálogos com base 
com base no confronto entre as ideias 
iniciais e as veiculadas nos recursos 
didáticos 

Criação ou evolução? (Esquema 5). 

 

2 

1 

 

 

Vida e 
evolução 

 
 

Matéria e 
Energia 

Selecionar argumentos sobre a 
viabilidade da sobrevivência humana 
fora da Terra, com base nas condições 
necessárias à vida, nas características 
dos planetas e nas distâncias e nos 
tempos envolvidos em viagens 
interplanetárias e interestelares. 

Leitura e discussão do texto “O plano da 
Nasa para transformar Marte em um 
planeta habitável – Cientistas da agência 
espacial americana dizem que marte 
mudaria caso fosse criado artificialmente 
algo que já teve, e que a Terra tem: um 
campo magnético protetor” (Anexo 11.6). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 

Matéria e 
Energia 

 
 
 
 
Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas frequências, 
fontes e aplicações, discutindo e 
avaliando as implicações de seu uso 

em controle remoto, telefone celular, 
raio X, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc. 
 
 
Discutir e avaliar o papel do avanço 
tecnológico na aplicação da radiação 
eletromagnética na medicina 

diagnóstica (raio X, ultrassom, 
ressonância nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças (radioterapia, 
cirurgia ótica a laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 
 

Explorar as concepções dos alunos sobre 
conteúdo científico presente no texto. 

1 

 Realização de atividades Experimentais: 
- Experimentos sobre campo magnético 
(Apêndices 10.1 e 10.2 e Anexo 11.7); 

2 

Leitura e discussão da Matéria jornalística: 
Trem japonês "Maglev" bate outra vez 

recorde mundial de velocidade (Anexo 
11.8). 

1 

Vídeo - Debate: The first wireless bungee 
jump. 

1/2 

Vídeo - Debate: Climate change: Earth's 
giant game of Tetris - Joss Fong e 

realização de atividade experimental sobre 
efeito estufa (Anexo 11.9). 

1/2 

Fomentar a explicitação de concepções 
sobre o que é radiação e o vídeo The Most 
Radioactive Places on Earth. 

1 

Debates sobre os conteúdos veiculados nos 
textos: “Maior acidente radiológico do 

mundo, Césio-137 completa 30 anos” 
(Anexo 11.10) e Radioterapia (Anexo 
11.11). 

1 

Vídeo - Debate:  A Walk Around 
Chernobyl. 

1 

Atividade experimental: “Ondas 
eletromagnéticas em seu dia a dia” 

(Anexo 11.12) 

2 

Atividades experimentais: “Produzindo e 
detectando ondas eletromagnéticas” e 

2 
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“Explorando o infravermelho do controle 

da TV” (Anexo 11.13). 

2 Matéria e 
Energia 

Planejar e executar experimentos que 
evidenciem que todas as cores de luz 
são formadas pela composição das três 
cores primárias da luz e que a cor de 
um objeto está relacionada à cor da luz 
que o ilumina. 

 

Realização de atividades relativas à 
espectroscopia da luz (Anexo 11.14). 
 

2 

2 Matéria e 
Energia 

Identificar modelos que descrevem a 
estrutura da matéria (constituição do 
átomo e composição de moléculas 
simples) e reconhecer sua evolução 
histórica. 

Vídeo – Debate: “Os 2.400 anos de 
pesquisa do átomo”. 

1 

2 Matéria e 

Energia 

Comparar quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em 
transformações químicas, 
estabelecendo a proporção entre as 
suas massas. 

Atividades diversificadas, com base na 

sugestão: Transformações químicas: 
reconhecimento, representação e modelos 
explicativos (Anexo 11.15). 

4 

2 Terra e 
Universo 

Retornar às discussões iniciais. Criação ou evolução? (Esquema 5); 
Discussão sobre as respostas dos alunos a 
um questionário com as seguintes 
perguntas: O que você entende como 

Universo? O que é um buraco negro? O 
que é uma nebulosa? Como uma estrela é 
formada? Qual a sua maior curiosidade 
sobre o universo? Em sua opinião, o que é 
uma coisa grande? 

4 

 
 

 
3 
 

 
 

 
Terra e 

Universo 

Descrever a composição e a estrutura 
do Sistema Solar (Sol, planetas 

rochosos, planetas gigantes gasosos e 
corpos menores), assim como a 
localização do Sistema Solar na nossa 
Galáxia (a Via Láctea) e dela no 
Universo (apenas uma galáxia dentre 
bilhões). 

Vídeo - Debate: Primeiro episódio de 
Cosmos: A Spacetime Odyssey. 

 

3 
 

 
1/2 

 
1/2 

Exploração do simulador: The scale of the 
universe. 

Vídeo - Debate: The helical model - our 
solar system is a vortex. 

3 Terra e 
universo 

Investigar as mudanças de estado físico 
da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de 
constituição submicroscópica. 

Exploração do simulador: The scale of the 
universe. 
 

1 

3 Terra e 
universo 

Relacionar diferentes leituras do céu e 
explicações sobre a origem da Terra, 
do Sol ou do Sistema Solar às 

necessidades de distintas culturas 
(agricultura, caça, mito, orientação 
espacial e temporal etc.). 

Vídeos - Debate: “Formação da Lua - 
Teoria de Thea” e “A formação da Lua”. 

1 

3 Terra e 
universo 

Analisar o ciclo evolutivo do Sol 
(nascimento, vida e morte) baseado no 
conhecimento das etapas de evolução 
de estrelas de diferentes dimensões e 

os efeitos desse processo no nosso 
planeta. 

Leitura e discussão do texto de divulgação 
científica: Nasce uma estrela (Anexo 
11.16). 

2 

3 Terra e 
universo 

Identificar modelos que descrevem a 
estrutura da matéria (constituição do 
átomo e composição de moléculas 
simples) e reconhecer sua evolução 
histórica. 

Leitura e discussão do texto: Origem dos 
elementos químicos mais “pesados” 
(Anexo 11.17). 
Retomada do vídeo “Os 2.400 anos de 
pesquisa do átomo”. 

2 

3 Vida e 
evolução 

 
 

Terra e 
universo 

Selecionar argumentos sobre a 
viabilidade da sobrevivência humana 
fora da Terra, com base nas condições 
necessárias à vida, nas características 
dos planetas e nas distâncias e nos 
tempos envolvidos em viagens 
interplanetárias e interestelares. 

Leitura e discussão da reportagem da 
BBC: “NASA prevê descoberta de vida 
alienígena até 2025”. 

1 

3 Terra e 

universo 

Investigar os principais mecanismos 

envolvidos na transmissão e recepção 

Vídeos - Debate: “Perdidos no espaço”; 

“Europa: Ocean World”. 

1 
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de imagem e som que revolucionaram 

os sistemas de comunicação humana. 

Visita ao Centro Cultural Oi Futuro. Extraclasse 

Confecção de um mural Extraclasse 

Fixação, apresentação dos murais e 
discussões 

2 

3 Vida e 
evolução 

Retornar às discussões iniciais. Retomada da questão problematizadora – 
Criação ou Evolução, com ênfase no 
homem e nas outras espécies (Esquema 5). 
 

4 

 
 
 
 
3 

 
Terra e 

Universo 
 

 
 
 

Vida e 
evolução 

 
 
 
 
 
Associar os gametas à transmissão das 
características hereditárias, 

estabelecendo relações entre ancestrais 
e descendentes. 

Vídeo - Debate: Segundo episódio da série 
Cosmos: A Spacetime Odyssey 

2 

6 animações - What is the Evidence for 
Evolution? 

1 

Vídeo - Debate: Mendel e a Ervilha - Os 
Seis Experimentos que Mudaram o Mundo 

1 

Jogos: Cruzamentos mendelianos: o bingo 

das ervilhas; Carteando com Mendel; O 
jardim de Mendel; Que ervilha eu sou? 

2 

Seleção de material para a construção de 
árvores genealógicas. 

Extraclasse 

Árvores genealógicas. 2 

3 Terra e 

Universo 
 
 

Vida e 
evolução 

Justificar a importância das unidades 

de conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio 
nacional, considerando os diferentes 
tipos de unidades (parques, reservas e 
florestas nacionais), as populações 
humanas e atividades a eles 
relacionados. 

Roda de discussão (Apêndice 10.3). 3 

Coletânea de vídeos curtos: Porque é a 
biodiversidade tão importante? 
 

2 

3  

Vida e 
evolução 

Discutir as ideias de Mendel sobre 

hereditariedade (fatores hereditários, 
segregação, gametas, fecundação), 
considerando-as para resolver 
problemas envolvendo a transmissão 
de características hereditárias em 
diferentes organismos. 

Embaralhando Mendel e suas leis (Anexo 

11.19). 
 

2 

3 Vida e 

evolução 

Comparar as ideias evolucionistas de 

Lamarck e Darwin apresentadas em 
textos científicos e históricos, 
identificando semelhanças e diferenças 
entre essas ideias e compreendendo sua 
importância para explicar a diversidade 
biológica. 

Jogo: QUIZ, com perguntas e respostas no 

Apêndice 10.4. 
2 

 
4  

Matéria e 
Energia 

 
Terra e 

Universo 
 

Vida e 
evolução 

 

Confrontar as ideias/concepções 
iniciais 

Esquemas 4 e 5 frente aos conhecimentos 
científicos abordados. 

4 

Fonte: Autor. 

 

Esclarecemos que no Quadro 4 está previsto o número de tempos didáticos para a 

exploração das estratégias e recursos didáticos sugeridos. Temos consciência que quando 

colocada em prática haverá, muito provavelmente, necessidade de adequações, já que caberá 

ao professor buscar atender às especificidades de seus alunos e também dos contextos 

escolares, de modo que ao final haja o alcance das habilidades pretendidas. Além disso, 

entendemos que as atividades descritas no quadro, com a previsão de realização em 80 tempos 
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didáticos, deverão ser complementadas com os 40 tempos restantes, visando à sistematização 

dos conhecimentos para a qual o professor poderá recorrer ao livro didático. 

No que tange as matérias jornalísticas, consideramos, quando da aplicação, ser 

importante, dentro do possível, a busca por atualização. Por exemplo, a temática existência de 

água e vida em Marte, tem sofrido muitas atualizações em 2018.  

Posto isso, para a problematização inicial, em que será abordada a partir dos 

questionamentos descritos no Esquema 4 (Tema gerador e provocações iniciais), são previstas 

4 horas/aula. 

Para o início da etapa de organização do conhecimento e a fim de melhor 

problematizar a questão sobre criação ou evolução, sugerimos a reprodução do vídeo Poeira 

nas Estrelas – Parte 1
24

 que aborda o criacionismo na perspectiva de um ou mais criadores, o 

surgimento do universo do “nada” e a visão científica moderna – o Big Bang. 

Em seguida, ainda com o intuito de problematizar, propomos a continuidade das 

discussões, tomando por base duas matérias jornalísticas, reproduzidas no Anexo 11.5
25,

 
26

. 

Como parte final desta etapa que visa à reflexão sobre as concepções criacionista e 

evolucionista, sugerimos o uso do vídeo “Origem do Universo”
27

 com o intuito de favorecer 

aos estudantes a percepção sobre a explicação moderna fornecida pela Ciência e também a 

elaboração de questionamentos sobre “o que constitui o mundo”. 

Na segunda etapa será feito um levantamento preliminar com base nos conhecimentos 

prévios dos alunos, fomentando o debate de ideias/concepções com as questões apresentadas 

no esquema 5: Os conhecimentos científicos em resposta à questão: criação ou evolução? 

Na sequência ao debate e início da 2ª etapa, selecionamos e sugerimos o texto “O 

plano da Nasa para transformar Marte em um planeta habitável - Cientistas da agência espacial americana 

dizem que Marte mudaria caso fosse criado artificialmente algo que já teve, e que a Terra tem: um campo 

magnético protetor”
28

, reproduzido no Anexo 11.6. 

Entendemos que o texto escolhido é um recurso relevante para o aprofundamento das 

discussões iniciais e aproximação com as condições necessárias para a vida em Marte, na 

percepção dos pesquisadores da Nasa, favorecendo a construção de conhecimento relativo à 

                                                             
24 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9VSaj1B0DQo>.  Acesso em: 10 mar. 2018. 
25

 Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/10/papa-diz-que-big-bang-e-teoria-da-

evolucao-nao-contradizem-lei-crista.html>. Acesso em: 10 fev.2018. 
26 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL761923-5603,00-

VATICANO+ACEITA+EVOLUCAO+MAS+NAO+SE+DESCULPA+COM+DARWIN.html   Reportagem de 

16/09/08  Acesso 16 fev. 18. 
27 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ga39rwtMuOk>. Acesso em: 10 mar. 2018. 
28 Disponível em: < https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/o-plano-da-nasa-para-transformar-marte-em-

um-planeta-habitavel.ghtml>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
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vida em outros planetas, atmosfera, efeito estufa, campo magnético, à radiação e ondas 

eletromagnéticas, água, outros elementos e substâncias químicas. Para tanto, após a leitura do 

texto, os alunos seriam instigados a exporem seus conhecimentos sobre palavras fortemente 

relacionadas a conceitos científicos e previamente assinaladas no texto. Posterior a essa etapa 

de discussão, sugerimos uma sequência de atividades descritas a seguir, com a intenção de 

permitir aos alunos a familiaridade com as explicações científicas relativas às palavras 

assinaladas no texto supramencionado.    

Para a introdução do conceito de campo magnético, começaremos com uma 

experiência bem simples
29

, que é a levitação magnética, na qual serão utilizados dois ímãs de 

ferrite no formato de anel, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1: Ímãs de ferreti em forma de anel. 

 

 

Fonte: Autor. 

 A descrição sobre a utilização dessa experiência nos processos de ensino e de 

aprendizagem encontra-se no Apêndice 10.1. – Experiência 1. Nossa expectativa é que os 

alunos fiquem impressionados com os resultados da experiência e se sintam motivados a 

novas indagações. 

A fim de oportunizar aos alunos a ampliação e aprofundamento do conhecimento 

sobre o conceito de campo magnético, o professor, em continuidade à atividade experimental, 

fornecerá diferentes tipos de ímãs, de modo que eles possam “sentir” o campo magnético pela  

interação do polo norte com o polo sul dos ímãs, e vice-versa. 

Como etapa final da Experiência 1, será proposto aos alunos a construção de uma 

bússola caseira. 

                                                             
29

 Sugerida pelo autor da desta dissertação. 
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Para a sequência do estudo sobre campo magnético, sugerimos a Experiência 2 

constante do Apêndice 10.2. Apesar de requerer materiais simples - óleo de coco ou óleo 

mineral e limalhas de ferro, os resultados são significativos para a percepção visual das linhas 

de campo magnético. 

Como atividade extraclasse a ser realizada por pequenos grupos de alunos, será 

solicitada a produção do recurso descrito no Anexo 11.7. Esse recurso, além de complementar 

a Experiência 2, permite aos alunos perceber a configuração tridimensional das linhas de 

força do campo magnético da Terra. 

Visando oportunizar aos alunos a percepção da aplicação direta do conhecimento 

relativo a campo magnético, propomos a leitura e discussão do texto da reportagem: Trem 

japonês "Maglev" bate outra vez recorde mundial de velocidade
30

 (Anexo 11.8), seguida de 

outras aplicações, tais como: o funcionamento de um eletroímã ou de baterias utilizadas em 

celulares; esportes radicais, a partir do vídeo
31

 The first wireless bungee jump, ilustrado por 

meio de um instantâneo na Figura 2.  

Figura 2: Instantâneo do vídeo The first wireless bungee jump
32

. 

 

Fonte: edição do autor. 

 

Retornando às palavras selecionadas no texto “O plano da Nasa para transformar Marte em 

um planeta habitável - Cientistas da agência espacial americana dizem que Marte mudaria caso fosse criado 

                                                             
30

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/04/1619232-trem-japones-maglev-bate-outra-

vez-recorde-mundial-de-velocidade.shtml>. Acesso em: 24 mar. 2018. 
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8M6M1ZDo8N8&t=8s>. Acesso em: 31 mar. 2018. 
32 Observação: O vídeo foi produzido por uma empresa de celular para falar sobre carregamento sem fio. Dessa 

forma não existe nenhuma empresa que faça o wireless bung jump. 
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artificialmente algo que já teve, e que a Terra tem: um campo magnético protetor”, sugerimos, na 

sequência didática,  a exploração do conhecimento relativo ao efeito estufa. Para tanto, como recurso 

didático, selecionamos um vídeo
33

 curto que aborda esse efeito - Climate change: Earth's giant 

game of Tetris - Joss Fong, cuja discussão será seguida da atividade experimental descrita no 

Anexo 11.9 (Experiência 3) e ilustrada na Figura 3.  

Figura 3: Ilustração do experimento sobre efeito estufa
34

. 

 

Fonte: FARIAS, s/d. 

 

A nosso ver, a radiação dos objetos é um tema sequencial à compreensão do efeito 

estufa e tudo que compõe a atmosfera terrestre. Nesse sentido, o ponto de partida será instigar 

os alunos à explicitação de suas concepções sobre o que é radiação, seguida da reprodução do 

vídeo
35

 The Most Radioactive Places on Earth, com o intuito de desmistificar possíveis 

concepções equivocadas sobre radiação, levando os alunos à percepção de sua presença em 

tudo e de como ela pode ser utilizada para bons e maléficos fins.  

Para o enriquecimento dos diálogos relativos às aplicações e implicações da 

radiação, sugerimos dois textos: um sobre o desastre de Goiânia com o Césio 137, veiculado 

na reportagem
36

 (Anexo 11.10) e o outro (Anexo 11.11) sobre a radiação na medicina
37

. 

                                                             
33 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ztWHqUFJRTs>. Acesso em: 20 mar.2018. 
34

 FARIAS, Ivone Dantas. Simulador do efeito estufa, s/d. Disponível em: 

<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_geocienciassimuladordoef>. Acesso em: 03 

abr. 2018. 
35 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
36 Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/maior-acidente-radiologico-do-mundo-cesio-137-

completa-26-anos.html>. Acesso 30 mar. 2018. Ressaltamos que fizemos uma atualização no tempo transcorrido 

entre o acidente e os dias atuais. 
37

Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=100>. Acesso 25/03/2018. 
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Como recursos complementares, sugerimos o vídeo
38

 A Walk Around Chernobyl e 

duas atividades “Ondas eletromagnéticas em seu dia a dia” e “Produzindo e detectando ondas 

eletromagnéticas” (Experiência 4) descritas, respetivamente, nos Anexos 11.12 e 11.13, 

relativas à radiação e às ondas eletromagnéticas.  

A luz visível é uma faixa de frequência do espectro eletromagnético na natureza. 

Nesse sentido, consideramos oportuna a abordagem dos conhecimentos científicos que 

permitam aos alunos o desenvolvimento da competência “Planejar e executar experimentos 

que evidenciem que todas as cores de luz são formadas pela composição das três cores 

primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina” (MEC, 

2017). Para tanto, sugerimos a exploração das atividades experimentais descritas no Anexo 

11.14.   

Para contemplar outras habilidades previstas na Unidade Temática relativa à matéria 

e energia, sugerimos a abordagem da evolução da teoria do átomo, recorrendo ao vídeo Os 

2.400 anos de pesquisa do átomo
39

 como recurso didático. Apesar de ser um vídeo em inglês, 

ele possui legenda em português. Pressupomos que esse vídeo pode ser útil de duas formas: 

introdução do assunto, com o professor intercalando pausas com questionamentos e 

explicações; como revisão/síntese após a abordagem de todo o objeto de conhecimento. 

Figura 4: Instantâneos do vídeo do youtube 

 

Fonte: edição do autor. 
De acordo com a BNCC (MEC, 2017) é previsto ainda o desenvolvimento de 

habilidade relativa à comparação entre quantidades de reagentes e produtos envolvidos em 

transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Consideramos a 

                                                             
38 Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=9DWnjcSo9J0&t=148s&index=1&list=PLYQfv1eFLIqvVA3mBN9YmY

Gl34JiV1P1U>. Acesso 27 mar. 2018. 
39 Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=xazQRcSCRaY&list=PLYQfv1eFLIqvtQ3NnMan4jjigOvz5pOHg&index

=3&t=15s>. Acesso em: 27 mai. 2018. 
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Unidade 1 do material didático “Transformações químicas: reconhecimento, representação e 

modelos explicativos”
40

 que consta do Anexo 11.15 bastante apropriada. 

Antes da realização da terceira etapa, o professor solicitará aos alunos que 

respondam as seguintes perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto o acesso ao questionário quanto à forma de elaboração de respostas pelos 

alunos poderão ser por via online ou em impresso (ou manuscrito) em papel. O importante a 

salientar aos alunos é que não há a necessidade de uma resposta certa e, sendo assim, não 

devem recorrer à pesquisa; o fundamental é que eles respondam com as suas concepções e/ou 

convicções. As respostas dos alunos servirão de base para o professor planejar as discussões 

das próximas aulas. 

A terceira etapa, que se refere às questões do Esquema 6, em que para a 

problematização inicial será usado o primeiro episódio de Cosmos: A Spacetime Odyssey
41

, 

série narrada pelo Físico Neil deGrasse Tyson. 

Nesse primeiro episódio Tyson apresenta a nave da imaginação, objeto narrativo 

utilizado para apresentar o presente, futuro e passado do Cosmos. Além disso, são exploradas 

as diversas formas de entendimento da humanidade sobre o universo, relativas aos aspectos 

histórico e geográfico e, também, à localização da Terra no universo. Outro assunto abordado 

no episódio refere-se a um caléndario cósmico em forma de metáfora, no qual os primeiros 

segundos de 1 de janeiro é associado ao Big Bang e os últimos segundos do dia de 31 de 

dezembro ao aparecimento dos seres humanos. Com base nesse calendário é descrita a 

história do universo. 

                                                             
40 VIDOTTI, Isaura Maria Gonçalves et al.(elaboradores); MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; GIORDAN, 

Marcelo (orgs.). Transformações químicas: reconhecimento, representação e modelos explicativos. São Paulo: 

USP/FAFE, s/d. Disponível em: 

<http://www.cienciamao.usp.br/dados/pru/_transformacoesquimicas.apostila.pdf >. Acesso em: 06 jun. 2018. 

41 Disponível no canal de stream NETFLIX (Acesso em: mai. 2018), ou pode ser adquirida, via DVD, ou 

Blueray em algumas lojas físicas.  

Questionário 

1) O que você entende como Universo? 

2) O que é um buraco negro? 

3) O que é uma nebulosa? 

4) Como uma estrela é formada? 

5) Qual a sua maior curiosidade sobre o universo? 

6) Em sua opinião, o que é uma coisa grande? 
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Figura 5: Instantâneos do vídeo Cosmos. 

 

 
 

Fonte: Edição do autor. 

 

Para oportunizar a exploração das “escalas do universo”, optamos por selecionar 

como material didático o simulador The scale of the universe
42

. Como pode ser observado na 

Figura 6, o simulador permite visualizações que vão de medidas do mundo microscópio ao 

macroscópico. Dependendo das condições de infraestrutura da escola, o simulador poderá ser 

utilizado diretamente pelos alunos em uma sala multimídia ou indiretamente, por meio de 

projeção das telas do simulador pelo professor ou por seu uso no formato de vídeo
43

. 

 

Figura 6: Instantâneos do simulador The scale of the universe. 

 

                                                             
42

 Disponível em: <http://htwins.net/scale/pt.html >. Acesso: 22 fev. 2018. 
43

 Ferramenta disponibilizada no YouTube, no endereço: <https://www.youtube.com/watch?v=uaGEjrADGPA>.  
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Fonte: Edição do autor. 

 

O uso desse simulador permite o desdobramento de diversas novas problematizações, 

desde a origem do universo com a teoria do Big Bang, com a retomada de algumas discussões 

anteriores, permeadas com o modelo evolutivo, dando margem à inserção das explicações 

científicas sobre a constituição do universo (planetas, as galáxias, nebulosas, buracos 

negros)
44

. 

A descrição da “localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela 

no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões)” (MEC, 2017, p. 349) é parte de um dos 

objetos de conhecimento previsto na unidade temática Terra e Universo para o 9º ano do EF 

II.  Assim, em contraposição a uma simples descrição, consideramos que a questão da 

localização da Terra, do Sol e da nossa galáxia deva ser problematizada pelo professor como 

forma de oportunizar aos alunos a explicitação de suas concepções, dentre as quais, muito 

provavelmente, estará a Terra ou o Sol como centro do Universo. Para fomentar os diálogos 

sugerimos a retomada do simulador The scale of the universe e para a organização dos 

                                                             
44 Recomendamos como material de apoio ao professor, o texto de divulgação científica “Vida e Morte das 

estrelas”, disponível em: <http://www.cbpf.br/~martin/CAMS/Estrelas/vidaestrelas.html>, com acesso em 25 

mar. 2018. 
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modelos explicativos dos alunos e inserção do científico, sugerimos como material didático o 

vídeo The helical model - our solar system is a vortex
45

. 

A fim de ampliar a cultura dos alunos e demonstrar a importância do conhecimento 

sobre a Lua para melhor compreensão do planeta Terra, propomos os vídeos Formação da Lua 

- Teoria de Thea
46

 (Vídeo Traduzido) e A formação da Lua
47

, com instantâneos ilustrados na 

Figura 7. 

Figura 7: Instantâneos dos vídeos Teoria de Thea  e A formação da Lua. 

 

 

Fonte: Edição do autor. 
 

 Associado ao sistema Sol-Terra-Lua, ocorrem fenômenos perceptíveis na Terra e 

que são muitas vezes instigadores da nossa curiosidade. Dentre esses fenômenos encontram-

se a formação das marés e os eclipses lunar e solar. Assim, para a abordagem desses temas, 

sugerimos que o professor instigue os alunos com algumas perguntas: Por que há marés alta e 

baixa? O que é um eclipse? O que diferencia o eclipse solar do lunar? O eclipse lunar é uma 

particularidade das fases da Lua? 

                                                             
45

 Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0jHsq36_NTU&t=0s&list=PLYQfv1eFLIqvx3uOOJZBUPoOdnhGcJ87O

&index=5>. Acesso em: 17mar 2018. 
46

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M-U8qemE4J0>. Acesso em: 21 mar.2018. 
47

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bE4goxfSRr0>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
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A primeira parte da construção de respostas para essas perguntas deverá ficar a cargo 

de grupos de alunos em atividades extraclasses, a partir de sugestões iniciais do professor
48

 

que deverão ser enriquecida pelos discentes. Para a sua realização, sugerimos que a turma seja 

dividida em grupos, de modo que para cada um seja atribuído um tema. Os grupos deverão 

estudar os temas e produzir e/ou selecionar um material (apresentação PowerPoint, 

experimento, maquete, vídeo) para apresentação na turma a fim de socializar o conhecimento 

apreendido. 

Para abordar o objeto de conhecimento evolução das estrelas e auxiliar os alunos no 

desenvolvimento da competência “Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e 

morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e 

os efeitos desse processo no nosso planeta”, sugerimos como ponto de partida o fomento de 

diálogos entre professor e alunos e entre os alunos com a questão: O Sol poderá deixar de 

existir algum dia? Uma leitura a partir do olhar científico será inserida com a leitura e 

discussão do texto “Nasce uma estrela”
49

, divulgado no site do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF), reproduzido no Anexo 11.16. 

A evolução estelar é um objeto de conhecimento propício ao encadeamento de 

indagações sobre os elementos químicos no universo e, consequentemente, para a exploração 

de dois outros objetos de conhecimento previstos na BNCC: Aspectos quantitativos das 

transformações químicas e estrutura da matéria. Sendo assim, o texto Origem dos elementos 

químicos mais “pesados”50
 se mostrou bastante adequado, de maneira que o selecionamos 

como material didático e cuja reprodução se encontra no Anexo 11.17. Dentre as justificativas 

para sua escolha, esclarecemos que esse texto, além da origem dos elementos químicos, 

aborda a composição química do corpo humano e o efeito interação das radiações com órgãos 

e tecidos. A critério do professor, a introdução e problematização dos objetos de estudo em 

tela poderão ser feitas com a retomada do vídeo Os 2.400 anos de pesquisa do átomo.  

Em consonância com a BNCC, nessa etapa do processo de ensino, sugerimos a 

retomada dos diálogos sobre a vida em outros planetas, mais especificamente sobre a vida 

                                                             
48 Vídeo O fenômeno das mares (https://www.youtube.com/watch?v=k6Gqmkcosm0); Vídeo Mares – parte 1 

(https://www.youtube.com/watch?v=VQyBe9xy66g); Vídeo Os eclipses 
(https://www.youtube.com/watch?v=2eunZV1cq94); Vídeo Os movimentos e as fases da Lua 

(https://www.youtube.com/watch?v=9wFZUOSg9R4); Vídeo fases da Lua e eclipse 

(https://www.youtube.com/watch?v=2tBagalWzQQ); Vídeo Astronomia para docentes – XVII – Revisão- Fases 

da Lua (https://www.youtube.com/watch?v=1ST8aLAkILo); Animação e simulação 

(http://gruposputnik.com/paginas_com_flash/Lunar%20Phases%20Simulator%20%28NAAP%29.htm) e 

(https://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::640::480::/sites/dl/free/007299181x/22073

0/eclipse_interactive.swf::Eclipse%20Interactive).  
49 Disponível em: <http://www.cbpf.br/~martin/CAMS/Estrelas/vidaestrelas.html >. Acesso em: 25 mar.2018. 
50

 Disponível em: <http://lief.if.ufrgs.br/~jader/origem.pdf>. Acesso em: 28 mar.2018. 
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extraterrestre no sistema solar, utilizando, para tanto, o texto da reportagem
51

 Nasa prevê 

descoberta de vida alienígena até 2025, constante do Anexo 11.18.  

Como atividade complementar, o professor pode reproduzir em sala de aula, ou 

recomendar aos alunos que assistam em casa a série: Perdidos no espaço
52

. Pressupomos que 

esse recurso favorecerá a inserção da temática transmissão e recepção de som e imagem de 

pessoas que se encontram em outro planeta, contemplando, com isso, mais uma habilidade da 

BNCC (2017). Em caso de dificuldade de acesso ao vídeo sugerido anteriormente, o professor 

poderá recorrer ao vídeo Europa: Ocean World
53

.  

Como atividade extracurricular, consideramos interessante uma visita dos alunos ao 

Centro Cultural Oi Futuro
54

. Complementar a essa visita, também com atividade 

extracurricular, sugerimos que seja solicitada aos alunos a confecção de um mural que 

retratasse a evolução tecnológica da transmissão e recepção de som e imagem a partir do 

início do século passado até as perspectivas para meados do século atual. Para tanto, os 

alunos, em pequenos grupos, ficariam responsáveis por pesquisar e elaborar e/ou selecionar 

material para a confecção do mural para períodos pré-determinados pelo professor, como por 

exemplo: 1900 -1925; 1925 – 1950; 1950 - 1975; 1975 - 2000; 2000 – 2025. 

Em nossa visão, o objeto de conhecimento “Hereditariedade e ideias evolucionistas” 

deve ser tratado de forma articulada com os objetos de conhecimento da unidade temática 

“Terra e Universo”. Nessa perspectiva, é prevista a retomada da questão problematizadora – 

Criação ou Evolução - apresentada no Esquema 5, porém, com ênfase no homem e nas outras 

espécies. 

Acreditamos que as atividades anteriores a essa etapa favoreçam a construção de 

uma nova leitura pelos alunos sobre o sistema solar, o planeta Terra, seu satélite Lua, 

tornando-se um facilitador para as discussões sobre o início da vida e suas primeiras formas. 

Nesse sentido, o recurso didático proposto é o vídeo segundo episódio da série Cosmos: A 

Spacetime Odyssey, com dublagem em espanhol
55

, no qual é tratada a origem da vida e sua 

evolução, com a descrição da seleção artificial por meio da reprodução seletiva, 

exemplificada com a domesticação pela humanidade de lobos até se tornarem os cães que 

                                                             
51 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150409_nasa_vida_alienigena_rm >. 

Acesso em: 29 abr. 2018. 
52 Disponível no sistema de stream NETFLIX. 
53 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kz9VhCQbPAk&t=1s&list=PLYQfv1eFLIqvx3uOOJZBUPoOdnhGcJ87O

&index=7>. .Acesso em: 31mar. 2018. 
54 “Espaço contemporâneo que abriga exposições tecnológicas, eventos culturais e um famoso café no topo do 

prédio. Endereço: R. Dois de Dezembro, 63 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22220-040” Fonte Google. 
55

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZjwQMoksg_M>. Acesso em: 29 abr. 2018. 

https://www.google.com.br/search?q=centro+cultural+oi+futuro+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEzJzjLOtqzQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBRvcQbC8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwinkuKFtZrbAhUJh5AKHR8WDvYQ6BMI0gEwEQ
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conhecemos hoje em dia e da seleção natural que criou diversas espécies diferentes, como os 

ursos polares, que são brancos.  

Nesse vídeo, a Nave da Imaginação é um recurso que pode ser adotado para mostrar 

como o DNA, os genes e a mutação funcionam e como isso levou à diversidade de espécies 

representada pela Árvore da Vida, analogia usada no tratamento da origem da vida, da 

formação do olho através da evolução, entre outros. O vídeo também aborda os cinco grandes 

eventos de destruição das espécies e como os tartígrados sobreviveram até os dias de hoje e a 

viabilidade de vida em outros planetas e em Titã (Lua de Saturno). O episódio com duração 

de 50 minutos é finalizado com a evolução de uma única célula até a humanidade atual. A 

Figura 8 ilustra algumas cenas desse vídeo. 

 

Figura 8: Instantâneos do vídeo Cosmos. 

 

 
Fonte: Edição do autor. 

 

Uma coletânea de seis animações What is the Evidence for Evolution?
56

 nos pareceu, 

apesar do áudio em inglês, que a sua utilização como recurso didático complementar pode ser 

bastante útil para ampliar as discussões ou complementar a abordagem de conhecimentos 

sobre a evolução da vida. A nosso ver, o número de vídeos e a forma de utilização dependerão 

do desenvolvimento do cronograma planejado. 

Nessa etapa consideramos importante uma pausa nos modelos científicos com o 

intuito de favorecer um ambiente em que os alunos possam expressar seus modelos 

                                                             
56 Endereços eletrônicos para acesso as animações: <https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=mZt1Gn0R22Q> ; <https://www.youtube.com/watch?v=qrKZBh8BL_U>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=wrPEjEqURJg>; <https://www.youtube.com/watch?v=Cd-artSbpXc>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4>.  
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explicativos sobre hereditariedade, a partir de questionamentos do professor. A introdução do 

modelo científico se dará com o vídeo Mendel e a Ervilha - Os Seis Experimentos que 

Mudaram o Mundo
57

. 

Para a continuidade dos processos de ensino e de aprendizagem sobre as ideias de 

Mendell, sugerimos o uso do livro didático como primeira fonte de pesquisa pelos alunos, 

seguida de busca em outros meios
58

 para o aprofundamento do conhecimento e a percepção 

sobre como as ideias de Mendell influenciam o nosso cotidiano e sua importância para a 

sociedade. A etapa seguinte seria baseada na realização de jogos, com o professor como 

mediador. Para tanto, sugerimos os jogos apresentados no Anexo 11.19. 

Como atividade extraclasse os alunos deverão produzir previamente suas árvores 

genealógicas
59,60

, preferencialmente com o uso de fotos coloridas. Como alternativa a 

atividade pode ser feita com fotos virtuais dentro de um programa do Android ou IOS, ou 

com uma apresentação em Power Point, para que em sala de aula possam descrever 

ilustrativamente seus traços hereditários. 

 Para abordar os problemas sobre o ecossistema, o impacto ambiental, poluição e forma 

que degrada o meio ambiente e impacta a biodiversidade, sugerimos a dinâmica de roda de 

discussão baseada em pesquisas prévias dos alunos, cujo detalhamento se encontra no 

Apêndice 10.3.  

Posteriormente à roda de discussão, sugerimos, como material didático que auxilie 

no aprofundamento dos diálogos entre o professor e os alunos, uma coletânea de 10 vídeos 

curtos
61

 (3 a 5 min.) abordando problemas sobre o ecossistema, queimadas e o impacto 

ambiental, poluição e formas que degradam o meio ambiente, utilização de plásticos e o 

impacto no meio ambiente, efeito estufa, as mudanças do clima e o impacto na 

biodiversidade, urbanização e o futuro das cidades. 

                                                             
57 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tRFN7lSmhFg>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
58 O professor pode sugerir material para a pesquisa, enviando aos alunos, por e-mail, portal educacional ou via 

uma plataforma educativa que simula uma rede social, sugestão de vídeos e reportagens. 
59 A produção pode ser feita por fotomontagem digital. O importante é que consigam identificar semelhanças 

entre as pessoas que compõem a árvore genealógica. 
60 Caso haja alunos adotados, o professor deve alterar a proposta, se responsabilizando pela seleção e 

organização de sua própria árvore genealógica, por exemplo.  
61 Endereços eletrônicos para acesso aos vídeos: <https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4>;  

<https://www.youtube.com/watch?v=cNVZEVq3KzY>; <https://www.youtube.com/watch?v=Zsc8G0NnMTs>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8>; <https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-

Y>; <https://www.youtube.com/watch?v=ztWHqUFJRTs>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=EoYSToa2Yfw>; <https://www.youtube.com/watch?v=eNx9tvCrvv8>; 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZCKRjP_DMII>; <https://www.youtube.com/watch?v=fKnAJCSGSdk>;  

.Acesso em:  04 - 25 abr. 2018. 

 
 



68 
 

A critério do professor, poderão ser utilizados os 10 vídeos da coletânea, ilustrada 

pelos instantâneos da Figura 9, ou um número menor, de acordo com a disponibilidade de 

tempo didático. O importante é que esse recurso seja utilizado com o propósito de dinamizar 

os processos de ensino e de aprendizagem e, sendo assim, recomendamos que não seja feita 

apenas uma apresentação dos vídeos. É importante que a reprodução dos vídeos seja 

intercalada com pausas, a fim de favorecer problematizações contextualizadas e a exposição 

de ideias/representações dos alunos. Apesar dos vídeos serem em inglês, eles possuem 

legendas em português ou tradução automática do google.  

 

Figura 9: Instantâneos da Coletânea de vídeos. 

 

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Até o presente momento foram apresentadas diferentes estratégias e recursos 

didáticos, mas, reafirmando Paulo Freire, o essencial reside na prática do professor em sala de 

aula perante seus alunos, pois qualquer atividade, por melhor que seja, quando não executada 

com o intuito de colocar o aluno como protagonista de sua aprendizagem torna-se, 

geralmente, inexpressiva para a formação do aluno, em outras palavras, para despertá-lo para 

outras leituras de mundo.  

Ainda no estudo das ideias evolucionistas, mais especificamente as teorias de Darwin 

e de Lamarck, um recurso interessante é o Kahoot – um site, no qual o professor pode montar 

um quiz com perguntas e respostas, que permite mobilizar toda a turma. O professor como 
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mediador, em um ambiente de descontração, terá um retorno sobre a aprendizagem dos alunos 

e, se necessário, poderá intervir posteriormente com outras estratégias e/ou recursos.  

Para melhor compreensão deste recurso, ilustramos a seguir alguns instantâneos do 

Kahoot proposto pelo autor desta dissertação. 

As Figuras 10 e 11 ilustram respectivamente, os instantâneos sobre a modalidade a 

ser utilizada (jogador x jogador ou grupo x grupo) e o pin que os alunos irão inserir no site, 

enquanto que as Figuras z e w, referem-se às etapas preparatórias para o início das atividades 

com o Kahoot. 

 

Figura 10: Instantâneo do Kahoot relativo à modalidade (jogador x jogador ou grupo x grupo). 

 

 

Fonte: Edição do autor 

 

 

 

Figura 11: Instantâneo do Kahoot com a divulgação do pin que permita o acesso ao jogo. 

  

 

Fonte: Edição do autor. 
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Figura 12: Instantâneo do Kahoot – digitação do pin no recurso do aluno (celular ou computador).  

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Figura 13: Instantâneo do Kahoot – campo para a digitação do nome ou apelido do aluno. 

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Com todos os alunos online, a partir do pin fornecido pelo professor, a atividade 

pode começar, por meio do start (Figura 14). 

 

Figura 14: Instantâneo do Kahoot – momento que antecede o início da atividade. 

 

 

Fonte: Edição do autor. 
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As Figuras 15, 16 e 17 exemplificam uma tela de pergunta, a opções de resposta e o 

feedback sobre sua adequação. 

 

Figura 15: Instantâneo do Kahoot – tela de pergunta visualizada pelo professor e projetada para a turma. 

 

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Figura 16: Instantâneo do Kahoot – tela do aluno para marcação de resposta. 

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Figura 17: Instantâneos do Kahoot – feedback ao aluno após 20s.  

 

Fonte: Edição do autor. 
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O Kaboot possibilita ao professor, instantaneamente, contabilizar o número de alunos 

com respostas corretas e incorretas, conforme tela ilustrada na Figura 18. 

 

Figura 18: Instantâneo do Kahoot – tela do professor com estatística das respostas dos alunos. 

 

 

Fonte: Edição do autor 

 

O aplicativo fornece, via tela do professor, os nomes ou nicknames dos alunos que 

obtiveram as três maiores pontuações, conforme instantâneo do placar ilustrado na Figura X. 

 

Figura 19: Instantâneo do placar Kahoot.  

 

 

Fonte: Edição do autor 

 

Nas Figuras 20 e 21, são ilustradas, respectivamente, uma pergunta e o 

correspondente placar de resposta de um aluno hipotético. É importante ressaltar que o 

aplicativo fornece 30 segundos antes do surgimento da tela de respostas para a marcação pelo 

aluno( esse tempo pode ser reduzido para 10 ou 20 segundos a escolha do professor). A 

pontuação que o aplicativo atribui ao aluno está condicionada à correção e ao tempo 

dispendido para a marcação.  
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Figura 20: Instantâneo com exemplificação de pergunta do Kahoot. 

 

Fonte: Edição do autor. 

 

Figura 21: Exemplificação da tela de placar de pontuação de um aluno fornecida pelo Kahoot. 

 

Fonte: Edição do autor 

 

O aplicativo permite ao professor o número de perguntas com as respectivas 

respostas que melhor convier ao seu planejamento de ensino, desde que as opções de 

respostas não ultrapasse o limite de 4. No Apêndice 10.4 são apresentadas as perguntas 

propostas e/ou selecionadas pelo autor para compor o Quiz
62

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Disponível em: <https://create.kahoot.it/details/darwin-x-lamarck/698cf375-2976-4268-a09c-7f5a6325a8db>. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A motivação para a escolha do objeto de estudo desta dissertação tem sua origem na 

angústia do autor sobre o EC devido à constatação da restrição do acesso aos licenciados em 

Física e Química ao magistério no EF II, na disciplina de Ciências, nos colégios das redes 

públicas, em decorrência da limitação dos editais de concurso que dão exclusividade (de 

forma equivocada) aos licenciados em Ciências Biológicas. Nas escolas privadas existem 

iniciativas para os 8º e 9º anos, mas é muito difícil ver um licenciado em Física ou Química 

atuando como professor de Ciências em turmas de 6º ou 7º anos.  

Existem diversos motivos para o cerceamento de acesso aos licenciados em Física e 

Química no EF II, conforme procuramos demonstrar anteriormente no Capítulo 4. Todavia, 

nossa percepção nos induz a pensar que os motivos mais prováveis residem nos gestores ou 

diretores das redes ou dos estabelecimentos de ensino, no sentido que parecem acreditar que 

as licenciaturas em Física e Química não capacitam os professores para a atuação no EF II, 

tanto no que se refere ao domínio do conhecimento específico (objetos de aprendizagem) 

quanto às especificidades nas práticas educativas devido à faixa etária dos alunos ser inferior 

a daqueles que se encontram no EM. 

Com a primazia dos licenciados em Ciências Biológicas para ministrar Ciências no 

EFII principalmente os conteúdos de Física ficam delegados a segundo plano, são abordados 

com muita superficialidade, ou apenas apresentados com uma versão puramente 

matematizada. Isto irá comprometer seriamente o desenvolvimento de habilidades em Física 

no EM. 

O ideal seria que a Universidade ao formar os professores de Biologia, Física e 

Química, oportunizasse uma formação menos fragmentada e adequada ao EC em todos os 

anos do EF II. Contudo, no Brasil, são raras as iniciativas que têm essa intencionalidade em 

seus currículos. Assim, dessa angústia surgiu a pergunta da nossa investigação: quais são as 

alternativas didático-metodológicas na estruturação curricular e, consequentemente, no ensino 

que favoreceriam uma visão menos fragmentada e descontextualizada dos conteúdos de 

Ciências da Natureza na formação dos alunos?  

Nossa maior dificuldade esteve na impossibilidade de avaliar na prática o potencial 

da nossa proposta. Entretanto, procuramos por meio da apresentação de um planejamento de 

ensino para o 9º ano do EF II demonstrar a viabilidade de um ensino de CN que se 

contraponha à fragmentação do conhecimento. Nesse sentido, a problematização e a 
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contextualização do conhecimento científico, norteadas pelos pressupostos freireanos, se 

mostraram adequadas ao atendimento das diretrizes educacionais oficiais que preveem um EC 

que contribua para a vida e não apenas para a continuidade dos estudos no EM. 

Mesmo com pouca atuação no EF II, nossa experiência profissional, tanto no ensino 

de Física no EM quanto como coordenador da área de CN de uma escola, permite afirmar a 

relevância e atualidade dos pressupostos educacionais de Paulo Freire. Suas ideias foram e 

ainda são revolucionárias. Quando há a compreensão da intencionalidade de seu pensamento 

na formação dos alunos, torna-se impossível a manutenção de um ensino verticalizado com o 

predomínio da fala e da ação unidirecional do docente, ou seja, uma ação sobre o aluno e não 

com o aluno. 

Tendo em vista a BNCC, com aprovação até os anos finais do EF II, assumimos o 

desafio de elaborarmos um planejamento de EC para o 9º Ano do EF II que buscou 

contemplar a contextualização dos conteúdos de Física inter-relacionados, tanto com os 

conhecimentos de Química e Biologia quanto com os das demais áreas do conhecimento em 

consonância com as diretrizes e estruturação previstas na BNCC. 

Em relação ao EC, vale ressaltar que, por um lado, a BNCC procura avançar na 

proposição de um ensino menos fragmentado, já que para todos os anos do EF II são previstas 

as mesmas Unidades Temáticas (matéria e energia; vida e evolução; Terra e universo) com 

desdobramentos em objetos de conhecimento relacionados à Física, à Química, à Biologia e a 

Geociências; por outro, os objetos de conhecimentos estão segmentados, não faz parte de um 

todo, cabendo ao professor à responsabilidade de articular os conhecimentos das três áreas em 

uma única disciplina. 

Como já mencionado, na maioria das escolas da rede pública que oferece o EF II, 

não há a presença dos licenciados em Física e Química. Essa ausência é limitadora para a 

efetivação de diálogos em prol da construção de planejamentos de ensino voltados a uma 

visão menos fragmentada da Ciência. Associado a esse fato, a BNCC estabelece um amplo 

leque de objetos de conhecimentos associados ao desenvolvimento de habilidades.  

Nesse sentido, mais uma vez, o desafio da BNCC – Ciências, na prática, recairá 

sobre o professor.  Mesmo sem ter o pleno domínio sobre o conteúdo que irá ensinar, decidirá 

sobre o como fazer. Sobre essa questão, o desenvolvimento desta dissertação nos permite 

afirmar que a proposição e implementação de planejamentos de ensino que atendam ao 

currículo da BNCC e que ao mesmo tempo se contraponham a um ensino expositivo, por 

meio da reprodução do livro didático dependerão, da forma como se encontra a escola e a 

ausência de políticas para a formação de professores de Ciências para o EF II, única e 
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exclusivamente da vontade do professor em efetivar mudanças na sua prática. Isso poderá 

acarretar um risco para o EC no EF II: um ensino enciclopédico e superficial no tratamento do 

conhecimento científico em nome de uma pseudo interdisciplinaridade. 

Procuramos, no decorrer da dissertação, justificar a importância de se tomar o EC no 

EF II como objeto de estudo de investigação, a fim de contribuir para haja mudanças que 

favoreçam aos alunos a apreensão de conhecimentos científicos essenciais a uma releitura de 

mundo e, consequentemente, uma atuação plena enquanto cidadãos. 

Nesse sentido, os resultados que alcançamos ratificam que, em curto prazo, as 

possibilidades de mudanças em prol da melhoria do EC são possíveis, porém estão 

condicionadas a planejamentos de ensino alternativos, nos quais o professor tem um papel 

fundamental para consolidá-los em sala de aula.  
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10 APÊNDICES 

10.1 EXPERIMENTO SOBRE O CAMPO MAGNÉTICO 

1ª Etapa: Levitação magnética 

 

Objetivo: Despertar a curiosidade e motivar os alunos para o início de investigações sobre o 

magnetismo. 

 

O professor indaga os estudantes sobre o que irá acontecer, se ele inserir dois ímãs 

em forma de anel no seu dedo indicador, de maneira que ocorra a situação ilustrada na Figura 

22. Após as respostas dos alunos, o professor faz a demonstração, de modo que eles possam 

confrontar suas observações com as respostas prévias. 

 

Figura 22: Levitação de ímãs em formato de anel. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Em seguida, o professor propõe dois novos arranjos para os ímãs, indagando-os se 

continuará ocorrendo a levitação. Os arranjos são os ilustrados nas Figuras 23a e 23b. 

 

Figura 23: Mudanças na colocação dos ímãs no dedo
63

. 

                                       

     Figura 23a: mudança na posição dos ímãs.                  Figura 23b: inversão nas faces dos ímãs. 

 

                                                             
63

 As figuras ilustram apenas os arranjos e, não necessariamente o fenômeno. 
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Figura 24: Imã em formato de anel em uma caneta marca texto 

 
Fonte: Autor 

 

Por meio de demonstrações, novamente o professor oportunizará o confronto entre as 

respostas prévias e as observações, procurando aprofundar os diálogos. 

Essa segunda demonstração do mesmo experimento oferece a possibilidade do 

professor subir e descer com o imã, dessa forma o aluno poderá ver que a força de repulsão 

continua existindo. Eles sempre ficam impressionados!  

 

2ª Etapa: Percepção das características de um ímã. 

 

Objetivo: Favorecer a construção da explicação científica, com a inserção dos conceitos de 

polo magnético, campo magnético e força magnética. 

 

 Serão distribuídos aos alunos pares de imãs de diferentes formatos, semelhantes aos 

ilustrados na Figura 25. Pela percepção sensorial, os alunos poderão experienciar a atração e a 

repulsão entre os ímãs e com a mediação do professor compreender esses fenômenos a partir 

da explicação científica. 

 
Figura 25: Tipos diferentes pares de imãs. 

 

Fonte: Diversos
64

. 

                                                             
64 Montagem do autor a partir de imagens disponíveis em: <https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxkvuTitAzWQbjrp16MP9NeVwqDGUKqEGJq0X70s-
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Nesta etapa é interessante que os alunos possam experienciar a atração/repulsão, não 

apenas com ímãs de ferrite, mas, também, com ímãs de neodímio. Além da atração ou não 

com objetos de diferentes materiais, dentre os quais, moedas, clipes, pregos, parafusos ou 

porcas de alumínio etc. 

 

3ª Etapa: Construindo uma bússola caseira
65

. 

Objetivo: Explorar uma das aplicabilidades do campo magnético. 

 

Estratégia: O professor pedirá aos alunos que formem grupos de mais ou menos 5 

componentes. Cada grupo será responsável por trazer os materiais listados a seguir. 

  

Materiais Necessários:  

 Um copo plástico
66

 com água; 

 Uma tampinha de garrafa PET ou rolha 

 Uma agulha de costura; 

 Um ímã; 

 Fita adesiva (opcional para prender a tampinha/rolha). 

 

Em sala de aula, de posse dos materiais solicitados pelo professor anteriormente, cada 

grupo montará uma bússola artesanal (Figura 26). Para tanto, deverão seguir algumas 

orientações.  

 

Procedimentos:  

1) Coloque a tampinha de garrafa PET
67

 em cima da cuba de água. 

2) Pegue uma agulha e imante com um imã. 

3) Coloque cuidadosamente em cima da tampinha de garrafa pet. 

4) Pegue emprestada a bússola do professor e compare com o resultado obtido com a 

bússola montada pelo grupo.  

 

                                                                                                                                                                                              
gmEM30I4TMw>; <https://www.3bscientific.com.br/imas-em-bastao-80-mm-par-1003085-

u19550,p_623_1373.html>; < https://www.imashop.com.br/imas-de-ferrite/disco>. Acesso em: 02 mai. 2018.  
65 Atividade experimental bastante conhecida no ensino de Física. Proposição de exploração com os alunos 

elaborada pelo autor. 
66 Pode ser utilizado copo plástico de requeijão ou de outro produto. 
67

 Também pode ser realizado com um pedaço de papel ou com uma rolha. 
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Figura 26: Experimento construindo uma bússola. 

 

Fonte: Autor. 

 

PERGUNTAS:  

1) Após a montagem da sua bússola, você percebeu que a agulha aponta sempre para uma 

mesma direção? Como você explica esse fato? 

2) Na construção da bússola, a agulha foi imantada, passando a ter polos magnéticos. Como 

você relaciona os polos da agulha com os polos geográficos da Terra?  

3) Qual a importância da bússola? 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES EXTRACLASSE: 

1) Faça uma pesquisa histórica sobre a importância do Cruzeiro do Sul (constelação) e suas 

aplicações na antiguidade. Ilustre sua pesquisa com fotos ou complemente com vídeos 

curtos (sugestão de canal no YouTube: Ted Ed). 

2) Elabore um texto sobre história da bússola levando em conta suas aplicações na 

antiguidade e no mundo contemporâneo. Ilustre com fotos ou vídeos curtos (sugestão de 

canal no YouTube: Ted Ed). 

3) Nos diálogos após a leitura do texto “O plano da NASA para transformar Marte em um planeta habitável”, 

você teve a oportunidade de expor o sua concepção sobre campo magnético. Houve alteração na sua 

concepção depois da realização do experimento?  

(   ) Sim. Qual é a sua compreensão atual sobre campo magnético? _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(  ) Não. Qual é a sua compreensão atual sobre campo magnético? _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10.2 EXPERIMENTO OBSERVANDO O CAMPO MAGNÉTICO 

 

Objetivo: Conhecer a interação do imã com limalhas de ferro, por meio de formação e 

observação de linhas de força de campo magnético. 

 

Material necessário: 

 Um pote de vidro (200 ml) com tampa; 

 200 mL de óleo Mineral; 

 100g de limalha de ferro; 

 Diferentes tipos de ímãs.  

 

Procedimentos: 

1. Despeje o óleo mineral no pote de vidro; 

2. Misture a limalha de ferro com o óleo mineral; 

3. Feche o pote de vidro; 

4. Aproxime diferentes tipos de imãs do pote com vidro. (Seja criativo, invente!) 

 

Perguntas:  

1. O que você observou?  

2. O que é polo norte magnético e polo sul magnético? 

3. O que é campo magnético?  

4. Polo Norte magnético é a mesma coisa de polo Norte geográfico? 

5. Como pode ser representado um campo magnético?  

6. Se um imã se partir ao meio, o que acontece?  

7. Pesquise sobre freio magnético (onde é usado e porque é usado). Utilize pequenos 

vídeos (ou trechos de vídeos) para lhe ajudar a responder essa questão. 
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10.3 RODA DE DISCUSSÃO
68

 

Tema: A greve dos caminhoneiros e seus impactos. 

  

!ª Etapa: A partir de uma provocação do professor, os alunos seriam instigados a relatarem o 

que vivenciaram sobre a longa greve dos caminhoneiros que ocorreu em maio de 2018 e o 

impacto positivo e/ou negativo na vida deles. Após o relato dos alunos, o professor apresenta 

a segunda etapa da atividade. 

 

2ª Etapa: Realização de pesquisa, em classe ou extraclasse, balizada por verbos operatórios 

ou verbos de comando, cujo detalhamento se encontra no final do texto da atividade, a fim de 

auxiliar os alunos na ampliação de seus conhecimentos sobre: o sistema de transporte 

brasileiro em comparação com o de outros países, incluindo o transporte de cargas; os fatores 

econômicos envolvidos em diferentes sistemas (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo) de 

transporte de cargas; o transporte de passageiros em massa no Brasil e em outros países, 

selecionando os países que apresentam melhor eficiência no transporte de passageiros entre 

cidades, estados etc; o país mais eficiente no uso de metrô em comparação com a situação 

brasileira; o uso dos principais meios de transporte em cidades ou bairros que não haja 

veículos automotores; soluções relativas a transportes para melhorar a cidade onde você mora; 

existência de ciclovias na sua cidade; alternativas de curto prazo ou longo prazo com baixo 

investimento ou alto investimento; o consumo de combustível fóssil no mundo e suas 

implicações em termos de poluição e aquecimento global; projetos de transporte com energia 

renovável que não agrida o meio ambiente; a influência do efeito estufa nas mudanças 

climáticas e na biodiversidade; a urbanização nas grandes cidades e um futuro sustentável. 

 

3ª Etapa: Realização da roda de discussão 

 Organização da sala de aula: 

As carteiras da sala de aula deverão ser organizadas conforme configuração 

apresentada na Figura 27, a fim de permitir que o professor consiga utilizar o quadro ou o 

data show, seja para introduzir um questionamento coletivo ou para apresentar um curto vídeo 

ou reportagem no enriquecimento da discussão.  

 

 

                                                             
68

 Elaborada pelo autor. 
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Figura 27: Configuração das carteiras na sala de aula. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Regras norteadoras para a discussão: 

- Quem está na meia-lua não pode falar, só é franqueada a palavras às quatro pessoas 

que se encontram no semicírculo; 

- Os alunos que estão nas carteiras do semicírculo, após responderem uma pergunta do 

professor ou do colega, deverão se levantar e outros irão ocupar seus lugares. O código 

para saírem das posições centrais será o toque de uma campainha, ou o estalar de 

dedos. 

- Após a leitura da primeira pergunta, um dos alunos que se encontra no interior do 

semicírculo se propõe a responder, apresenta a sua resposta/opinião e se dirige para 

uma das carteiras do semicírculo; o aluno que lá está cede o lugar e senta na carteira 

que ficou vazia no centro do semicírculo.   

- O aluno que passou a sentar em uma das carteiras do centro terá a opção de refutar a 

resposta do seu colega, substituindo-a por outra ou apenas complementar a primeira 

resposta com comentários. 

- Esse procedimento se repete, de modo a favorecer a participação de todos os alunos. 

 

 Aspecto didático-metodológico: 

Além de favorecer a participação de todos os alunos, auxilia no desenvolvimento de 

habilidades e valores concernentes ao convívio social: respeitar normas, saber 

expressar uma opinião, saber ouvir para contrapor ou complementar a fala de outra 

pessoa, dentre outras. 
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 Estratégia 

Antes da realização da roda de discussão, o professor apresentará aos alunos 

temas previamente selecionados, oportunizando aos alunos um tempo presencial ou 

extraclasse para a realização de investigações. Em sala de aula será formada a roda de 

discussão, conforme já descrito. Consideramos como ideal que a roda de discussão 

seja balizada por um mínimo de 5 perguntas e um máximo de 10.  

Caso a escola disponha de uma sala de informática, é interessante que o 

professor reserve 1 tempo didático para que os alunos realizem a pesquisa no contexto 

escolar. 

 Sugestão de temas para a investigação dos alunos 

 

- Sistema de transporte no Brasil comparativamente a outros países da América do Sul. 

- Greve dos caminhoneiros no Brasil em maio de 2018. 

- Transporte de carga x eficiência, no Brasil e em outros países. 

- Transporte de passageiros no Brasil comparativamente a outros países. 

- A bicicleta como meio de transporte e o papel dos governantes. 

- Combustíveis fósseis x impacto ambiental. 

- Transporte com energia renovável x impacto ambiental. 

- Efeito estufa, mudanças climáticas e biodiversidade. 

- Urbanização x Transporte x futuro sustentável 

 

 Perguntas 

1. Compare o sistema de transporte de passageiros nas principais cidades do Brasil com a 

de outros países da América do Sul.  

2. Analise o gráfico e relacione os dados apresentados com a situação de distribuição de 

cargas durante a greve dos caminhoneiros em maio de 2018.  

 

Figura 28: Matriz brasileira de transporte de cargas - 2014 

 

Fonte: CNT – Confederação Nacional dos Transportes. 
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3. Compare o sistema de transporte de carga do Brasil com o de outro país e apresente 

pelo menos um argumento que demonstre a melhor eficiência de um sobre o outro.  

4. No gráfico é ilustrada as matrizes de transporte de cargas de 6 países. Após compará-

las, avalie em qual deles há a probabilidade de maior custo para o escoamento das 

cargas. 

  

Fonte: CNT – Confederação Nacional dos Transportes. 

5. Aponte uma solução para melhorar a cidade onde você mora e argumente sobre essa 

comunidade levando em consideração o transporte de carga e/ou passageiro, de modo 

que seja mais eficiente.  

6. No seu bairro há ciclovias que interligam sua residência ao seu colégio? Em caso 

negativo, identifique o gestor de seu município que deveria ser o responsável pela 

apresentação do projeto de ciclovia na cidade. Redija uma mensagem para ser enviada 

por e-mail ou rede social, argumentando sobre a importância social e ecológica das 

ciclovias.  

7. Aponte alternativas, de curto ou longo prazo, para a melhoria dos meios de transportes 

urbanos, levando em consideração aquelas de baixo investimento ou alto investimento, 

e confronte com o sistema de transporte brasileiro, argumentando sobre o uso de 

transporte ecológico e sustentável.  

8. Relacione o consumo de combustível fóssil no mundo com implicações no meio 

ambiente, em termos de poluição e aquecimento global.  

9. Apresente uma alternativa para minimizar os impactos ambientais decorrentes dos 

meios de transportes. 

10. Explique como os meios de transporte interferem no efeito estufa, evidenciando as 

consequências no clima (mudanças) e na biodiversidade. 
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 Tempo didático: 

Dependerá das perguntas e da motivação da turma. No geral, em três tempos 

didáticos, para a realização da roda com 10 perguntas.  

 

 Objetivos a serem alcançados: 

- Geral: Auxiliar os alunos na apropriação de conhecimentos que os preparem para 

intervir socialmente em assuntos relativos à Ciência, à Tecnologia e ao Meio 

Ambiente. 

- Específicos: 

 - Conhecer a matriz de transporte brasileira; 

 - Comparar a matriz de transporte de carga do Brasil em comparação com a de 

outros países, de modo a adquirir conhecimentos para argumentar sobre os seus 

aspectos positivos e negativos. 

 - Dimensionar os impactos ambientais e sociais decorrentes da predominância do 

transporte rodoviário na malha brasileira. 

 

 Recursos: 

- Datashow 

- Quadro 

 

VERBOS OPERATÓRIOS OU VERBOS DE COMANDO
69

 

 

Em atividades e avaliações, as questões exigem certas habilidades do domínio 

cognitivo necessárias para respondê-las corretamente, denominadas de competências 

cognitivas, compreendidas como: 

 

 

[...] modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que 

utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências 

adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber fazer” (MEC/INEP, s/d)70.  

 

 

                                                             
69 Adaptado do material pedagógico adotado no Colégio Salesiano Região Oceânica – Niterói/RJ.  
70 MEC/INEP. ENEM – Documento Básico. s/d. Disponível em: 

<http://inep.gov.br/documents/186968/484421/Exame+Nacional+do+Ensino+M%C3%A9dio+-

+ENEM++documento+b%C3%A1sico/e2cf61a8-fd80-45b8-a36f-af6940e56113?version=1.1>. Acesso em: 08 

jun. 2018. 
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A seguir, são apresentados alguns verbos operatórios (ou de comando)
71

 que 

podem orientar os alunos na construção de seu pensamento, permitindo assim que sejam 

delimitadas operações mentais necessárias à elaboração de uma resposta adequada. 

Muitos desses verbos podem aparecer em um mesmo enunciado, indicando ações 

complementares a serem solicitadas e avaliadas. 

VERBOS OPERATÓRIOS OPERAÇÕES MENTAIS 

Analisar Decompor o objetivo a ser analisado (dados, gráficos, tabelas, figuras, 

desenhos, mapas, fatos, situações, fenômenos, processos, resultados de 

experiências, opiniões, argumentos, textos, etc.) a fim de examinar e 

identificar as partes, relações, ideias e os princípios envolvidos que 
levam à compreensão do todo. A partir daí, constrói-se uma reflexão 

fundamentada em argumentos que a justifiquem. Análise pressupõe 

exame, investigação, estudo detalhado; deve-se, portanto, partir dos 

efeitos para as causas, do particular para o geral, da parte para o todo, do 

simples para o complexo. 

Aplicar Empregar o conhecimento já construído em contextos e situações 

específicas e concretas; em outras palavras, consiste em usar 

informações, ideias, conceitos, relações para resolver questões e 

problemas concretos. 

Apresentar Expor, dar a conhecer de maneira sucinta. 

Argumentar Enunciar os raciocínios que constituem um pensamento; defender 

ideias, opiniões a respeito de um determinado assunto. 

Associar Estabelecer uma correspondência, uma relação entre duas ou mais 
afirmações, ideias, informações, etc. 

Avaliar Emitir julgamento de valor, através da apreciação criteriosa de aspectos 

positivos e negativos. 

Caracterizar Pôr em evidência, descrever as propriedades distintas de objetivos, 

palavras, textos, fatos, acontecimentos, situações, fenômenos, etc. 

Citar/Apontar Mencionar, indicar, de forma breve, determinando aspecto de um 

assunto. 

Classificar Reunir em classes ou grupos respectivos segundo um sistema ou 

critério de classificação. Pôr em ordem de acordo com propriedades 

afins. 

Comentar Reunir em classes ou grupos respectivos segundo um sistema ou 

critério de classificação. Pôr em ordem de acordo com propriedades 

afins. 

Comparar/Confrontar Examinar simultaneamente, a fim de conhecer as semelhantes, 

diferenças ou relações. Pode-se apresentar, no enunciado da questão, 

termo de comparação, isto é, o aspecto sob o qual a comparação deverá 

ser feita. 

Comprovar Provar, novamente, uma proposição ou juntar as provas de sua verdade. 

Conceituar/Definir Dizer em que consiste. Expor com palavras claras e precisas o sentido 

exato e autorizado de um termo ou de um assunto. 

Confirmar Afirmar, com outras palavras, o que já foi dito; ratificar, corroborar. 

Contestar Negar a exatidão de proposições, testes, opiniões, argumentos, etc. 

Contradizer Opor-se; alegar o contrário, provando a nova tese com contra-

argumentos. 

Contrapor Pôr contra, opor, apresentar em oposição, reconhecendo e indicando as 

características próprias de cada um dos elementos contrapostos. 

Criticar Julgar com critério, com discernimento, analisando o lado positivo e o 

negativo. 

                                                             
71 Extraído do material pedagógico do Colégio Salesiano Região Oceânica – Niterói/RJ que se baseia no 

documento. 
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Deduzir/Interferir Gerar uma informação nova, a partir de uma informação anterior, em um 

determinado contexto, ou seja, conclusões, raciocinar a partir da análise 

de dados fornecidos. 

Demonstrar Apontar, por meio de evidências, a verdade de um fato, de um ponto de 

vista, de uma posição. 

Denominar Nomear. 

Descrever Apresentar características particulares, distintivas, possibilitando uma 

visualização daquilo que está sendo escrito. A descrição é um processo 

de construção de uma imagem em que o observador mostrará sua 

percepção, sua impressão, enfim, seu ponto de vista do objetivo escrito, 

podendo ou não - dependendo da proposta – estar direcionada a um 

determinado texto. Descrever é “pintar com palavras”. 

Determinar Indicar com exatidão, precisar, especificando características próprias; 
resolver operações matemáticas. 

Diferenciar Dar a cada um seu correspondente e legítimo valor; assinar por alguma 

diferença. 

Discutir Analisar uma questão, um problema, um assunto pelo exame das razões 

e provas controversas. 

Dissertar Discorrer sobre um assunto, ordenando as ideias, justificando-as e 

relacionando-as com o fim de persuadir (convencer) o leitor ou 

interlocutor. Em uma argumentação, não é suficiente expor um ponto de 

vista; é imprescindível apresentar razões e evidências que o comprove e 

o sustente a fim de persuadir o eleitor ou interlocutor. 

Enumerar Listar fatos, dados, evidências, características, argumentos, especificando 

um a um. 

Esclarecer Elucidar, tornar claro, compreensível o sentido de uma afirmação, um 

pensamento, uma ideia, um fato. 

Explicar Dar a conhecer ou expor fatos, fenômenos resultados de experiências, 

pontos de vista, interpretações, afirmações, argumentos, textos, etc., com 

clareza, fornecendo razões para as opiniões emitidas. Explicar implica, 
necessariamente, manter fidelidade ao tema central, buscando a clareza 

de exposição numa sequência lógica de raciocínio. 

Explicitar Tornar explícito, declarado, preciso o sentido do que se quer dar a 

conhecer. 

Extrapolar Ir além dos dados fornecidos para determinar outras possíveis 

implicações e consequências, a partir de um determinado contexto, dado 

pelo enunciado. 

Generalizar Estender um conceito a todos os casos em que se pode ser aplicado. 

Identificar Reconhecer e apontar os elementos fundamentais ou as principais 

características de um objeto, situações, acontecimentos, fenômenos, 

épocas, pensamentos argumentações, etc. Expor de maneira sucinta. 

Ilustrar Explicar usando figura, foto, diagrama, gráfico um exemplo concreto. 

Interpretar Expor, com clareza e objetividade, o sentido que tem para nós, dentro de 

um determinado contexto, fatos, resultados de experiências, dados de 

gráficos, tabelas, figuras, desenhos, mapas, palavras, afirmações, etc., a 

fim de mostrar uma compreensão de assunto. 

Investigar Conhecer melhor uma área especifica, por meio da análise, da 

comparação e da conceituação. 

Julgar Decidir como juiz; formar juízo crítico; avaliar de acordo com 

determinados padrões e critérios para concluir sobre o valor do assunto 

proposto. 

Justificar Explicar acontecimentos, resultados de experiências, fenômenos, 

opiniões, interpretações, decisões, etc., apresentando suas origens e seu 

desenvolvimento, com a finalidade de comprovar a veracidade ou 

exatidão das proposições. Em outras palavras, justificar é provar, 

fundamentar, dar razões convincentes, buscando comprovar a veracidade 

de um fato, de uma opinião. A justificativa difere da explicação, pois 
implica a análise e defesa de possíveis aspectos contraditórios. 

Narrar Contar a evolução cronológica de um fato ou de uma sucessão de fatos 
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reais ou imaginários. 

Parafrasear Transformar em palavras próprias as palavras do texto, sem comentários 

marginais, sem nada a acrescentar, sem nada a omitir do que seja 

essencial. 

Questionar Discutir um assunto, perguntar-se pelos seus aspectos controvertidos. 

Relacionar Estabelecer relação, confrontar. No enunciado da questão, deve-se dar o 

aspecto sob quais objetivos, fatos, fenômenos, acontecimentos, ideias, 

textos, etc., deverão ser relacionados ou confrontados. 

Relatar Contar, de forma breve, acontecimentos reais ou fictícios. 

Resumir Distinguir as ideias centrais de um texto das secundárias, “enxugando-o”, 

assim obtendo a síntese que corresponde à compreensão do que foi lido. 

Traduzir Reproduzir uma comunicação em outra língua, mudando-se apenas a 
forma de comunicação e não o conteúdo que deve manter fidelidade ao 

texto original. 

Transcrever Copiar o que se pede tal como está no texto original. (Abrir e fechar 

aspas). 

Fonte: <www.colegiocaetano.com.br/arquivos/anexo.doc>. 
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10.4 PERGUNTAS E RESPOSTAS PROPOSTAS NO QUIZ 

 

São apresentadas 10 afirmativas
72

 sobre ideias evolucionistas relativas à diversidade 

biológica. Para cada uma delas, assinale a opção
73

 em que há aproximação com o pensamento 

de Darwin ou Lamark.  

 

1) Um órgão se desenvolve com o seu uso e se atrofia com o seu desuso. 

a) Darwin 

b) Lamarck  
 

2) Os indivíduos mais adaptados possuem melhores condições de sobrevivência. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

3) A seleção natural é um conceito central para a teoria da evolução das espécies. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

4) O meio atua induzindo à modificação nos seres vivos. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

5) O meio apenas seleciona as variedades preexistentes que melhor ajustem a espécie ao 

ambiente. 

a) Darwin  

b) Lamarck 
 

6) A lei do uso e desuso foi apresentada por: 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

7) Defende que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

8) Acredita na ancestralidade em comum. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

9) Defende a ideia de mutação das espécies. 

a) Darwin 

b) Lamarck 
 

10) Nasceu no século XVIII 

a) Darwin 

b) Lamarck 

 

                                                             
72 Os enunciados das afirmativas estão de acordo com o programa Kahoot, ou seja, não ultrapassam 120 

caracteres e, sendo assim, todas são simples e objetivas.  
73

 As opções assinaladas com setas são as corretas. 
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11 ANEXO 

11.1 EC PARA O 6º ANO NA BNCC 

 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

 

Matéria e energia 

Misturas homogêneas e heterogêneas 

Separação de materiais 

Materiais sintéticos 

Transformações químicas 

 

Vida e evolução 

Célula como unidade da vida 

Interação entre os sistemas locomotor e nervoso 

Lentes corretivas 

Terra e Universo Forma, estrutura e movimentos da Terra  

HABILIDADES 

- Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e 

sal, água e óleo, água e areia etc.). 

- Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de 

materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de 
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

- Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas 

heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros). 

- Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento 

científico e tecnológico avaliando seus impactos socioambientais. 
- Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. 

- Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos, que os organismos são uma 

complexa organização de sistemas com diferentes níveis de organização. 
- Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

- Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação do 
organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes 

adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. 

- Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da 

interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. 
- Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias 

psicoativas. 

- Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 

atmosfera) e suas principais características. 

- Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes períodos geológicos. 
- Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra. 

- Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes 

períodos do ano são uma evidência dos movimentos de rotação e translação do planeta 
Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno 

do Sol. 
Fonte: MEC (2017, p. 342-343). 
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11.2 EC PARA O 7º ANO NA BNCC 
 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

Matéria e energia 

Máquinas simples 

Formas de propagação do calor 

Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra 

História dos combustíveis e das máquinas térmicas 

 

Vida e evolução 

Diversidade de ecossistemas 

Fenômenos naturais e impactos ambientais 
Programas e indicadores de saúde pública 

 

Terra e Universo 

Composição do ar 

Efeito estufa 

Camada de ozônio 

Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis) 

Placas tectônicas e deriva continental 

HABILIDADES 

- Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples na construção de soluções e 

invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. 

- Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio 

termodinâmico cotidianas. 

- Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de 

determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana e explicar o princípio de 

funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.). 
- Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o 

funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. 

- Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para 

avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso 

desses materiais e máquinas. 

- Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no 

mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como 

automação e informatização). 

- Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros (quanto à paisagem, à quantidade de água, ao 

tipo de solo, à disponibilidade de luz solar e à temperatura, entre outras), correlacionando essas 

características à flora e fauna específica. 

- Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes 
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou 

provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

- Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e 

comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento 

básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados 

de políticas públicas destinadas à saúde. 

- Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações 

sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a 

manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

- Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida 

humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

- Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos 

naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. 

- Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento 

da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos 

combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar propostas para a reversão ou 

controle desse quadro. 

- Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra identificando os fatores que 

aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas 

para sua preservação. 

- Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara 

ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. 
- Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes. 

Fonte: MEC (2017, p. 344-345). 
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11.3 EC PARA O 8º ANO NA BNCC 

 
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

Matéria e energia 

Fontes e tipos de energia 

Transformação de energia 

Cálculo de consumo de energia elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente de energia elétrica 

 

Vida e evolução 

Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

 

Terra e Universo 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Clima 

HABILIDADES 

- Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia 

utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

- Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-

los a circuitos elétricos residenciais. 

- Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira 
etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, 

luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

- Classificar equipamentos elétricos residenciais com base no cálculo de seus consumos efetuados a 

partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso. 

- Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, 

com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia 

e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. 

- Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), 

suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é 

usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

- Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos 

adaptativos e evolutivos. 

- Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 
hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

- Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 

necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais 

adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). 

- Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com 

ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. 

- Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana 

(biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

- Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das 

fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. 

- Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do 
eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a 

utilização de modelos tridimensionais. 

- Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento 

desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

- Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e como elas são medidas. 

- Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 

identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 

Fonte: MEC (2017, p. 346-347). 
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11.4 EC PARA O 9º ANO NA BNCC 
 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
Matéria e energia 

Aspectos quantitativos das transformações químicas 

Estrutura da matéria 

Radiações e suas aplicações na saúde 

 

Vida e evolução 

Hereditariedade 

Ideias evolucionistas 

Preservação da biodiversidade 

 

 

Terra e Universo 

Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no 
Universo 

Astronomia e cultura 

Vida humana fora da Terra 

Ordem de grandeza astronômica 

Evolução estelar 

HABILIDADES 

- Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no 

modelo de constituição submicroscópica. 

- Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, 

estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

- Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de 

moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. 

- Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz são formadas pela 
composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada à cor da luz 

que o ilumina. 

- Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que 

revolucionaram os sistemas de comunicação humana. 

- Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e 

avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-

ondas, fotocélulas etc. 

- Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação eletromagnética na 

medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de 

doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

- Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre 

ancestrais e descendentes. 
- Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, 

fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de 

características hereditárias em diferentes organismos. 

- Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e 

históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e compreendendo sua 

importância para explicar a diversidade biológica. 

- Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as 

variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. 

- Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do 

patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas 

nacionais), as populações humanas e atividades a eles relacionados. 

- Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade, com base na análise de ações sustentáveis bem-sucedidas. 

- Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 

gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via 

Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

- Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema 

Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal 

etc.). 

- Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas 

condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos 

envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 

- Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas 

de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. 

Fonte: MEC (2017, p. 348-349). 
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11.5 MATÉRIAS JORNALÍSTICAS: CRIAÇÃO OU EVOLUÇÃO? 

11.5.1 Matéria jornalística 1: Big Bang e Teoria da Evolução não contradizem 

cristianismo, diz Papa
74

  

 

Francisco ainda criticou interpretação errada do Gênesis: 'Deus não é mago'. 

Declarações foram feitas à Pontifícia Academia de Ciências, no Vaticano. 

 

Figura 1: Papa Francisco fez declarações sobre a ciência durante inauguração de busto em homenagem ao 

Papa Emérito Bento XVI  

 

Fonte: Osservatore Romano/Reuters. 

O Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira (27/10/2014), durante discurso na 

Pontifícia Academia de Ciências, que a Teoria da Evolução e o Big Bang são reais e criticou a 

interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus "tenha agido 

como um mago, com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas". 

Segundo ele, a criação do mundo "não é obra do caos, mas deriva de um princípio 

supremo que cria por amor". "O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige", 

disse o pontífice na inauguração de um busto de bronze em homenagem ao Papa Emérito 

Bento XVI. 

O Big Bang é, segundo aceita a maior parte da comunidade científica, a explosão 

ocorrida há cerca de 13,8 bilhões de anos que deu origem à expansão do Universo. Já a Teoria 

da Evolução, iniciada pelo britânico Charles Darwin (1809-1882), que prega que os seres 

                                                             
74 Extraído da sessão Ciência e Saúde do site G1 e publicado em 28 out 2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/10/papa-diz-que-big-bang-e-teoria-da-evolucao-nao-

contradizem-lei-crista.html>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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vivos não são imutáveis e se transformam de acordo com sua melhor adaptação ao meio 

ambiente, pela seleção natural. 

O Papa acrescentou dizendo que a "evolução da natureza não é incompatível com a 

noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem". 

Ele criticou que quando as pessoas leem o livro do Gênesis, sobre como foi a origem 

do mundo, pensam que Deus tenha agido como um mago. "Mas não é assim", explica. 

Segundo Francisco, o homem foi criado com uma característica especial – a 

liberdade – e recebe a incumbência de proteger a criação, mas quando a liberdade se torna 

autonomia, destrói a criação e o homem assume o lugar do criador. 

"Ao cientista, portanto, sobretudo ao cientista cristão, corresponde a atitude de 

interrogar-se sobre o futuro da humanidade e da Terra; de construir um mundo humano para 

todas as pessoas e não para um grupo ou uma classe de privilegiados", concluiu o pontífice. 

 

11.5.2 Matéria jornalística 2: Vaticano aceita evolução, mas não se desculpa com 

Darwin
75

      

 

Livro do famoso naturalista nunca foi censurado pela Igreja. 

Desde 1950, com Pio 12, católicos aceitam ideia da evolução. 

O Vaticano disse nesta terça-feira (16/10/2008) que a teoria da evolução é 

compatível com a Bíblia, mas não planeja um pedido de desculpas póstumo a Charles Darwin 

pela fria recepção dada a ele há 150 anos. 

O arcebispo Gianfranco Ravasi, o ministro da Cultura do Vaticano, deu a declaração 

durante o anúncio de uma conferência de cientistas, teólogos e filósofos que acontecerá em 

Roma em março de 2009, marcando os 150 anos da publicação da obra "A Origem das 

Espécies", de Darwin. 

Igrejas cristãs foram por muito tempo hostis a Darwin, pois sua teoria conflitava com 

a acepção bíblica literal da criação. 

Mais cedo nesta semana, um importante membro da Igreja anglicana, Malcom 

Brown, disse que a instituição devia desculpas a Darwin pela maneira na qual suas ideias 

foram recebidas na Inglaterra. 

                                                             
75 Extraído da sessão Ciência e Saúde do site G1 e publicado em 16 set 2008. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL761923-5603,00-

VATICANO+ACEITA+EVOLUCAO+MAS+NAO+SE+DESCULPA+COM+DARWIN.html>. Acesso em: 16 

fev. 2018. 
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O papa Pio 12 descreveu a evolução como uma abordagem válida do 

desenvolvimento humano em 1950 e o papa João Paulo segundo reiterou o fato em 1996. Mas 

Ravasi disse que o Vaticano não tinha a intenção de se desculpar por sua visão negativa 

anterior. 

"Talvez devêssemos abandonar a ideia de emitir pedidos de desculpas como se a 

história fosse um tribunal que está eternamente em sessão", disse, acrescentando que as 

teorias de Darwin "nunca foram condenadas pela Igreja Católica e nem seu livro havia sido 

banido". 

O criacionismo é a crença de que Deus teria criado o mundo em seis dias, como é 

descrito na Bíblia. A Igreja Católica interpreta a acepção do Genesis literalmente, dizendo que 

ela é uma alegoria para a maneira na qual Deus criou o mundo. 

Alguns outros cristãos, na maioria protestantes nos Estados Unidos, leem o Genesis 

literalmente e protestam contra o fato de a evolução ser ensinada em aulas de biologia em 

colégios públicos. 

Sarah Palin, a candidata à Vice-presidência pelo Partido Republicano, disse em 2006 

que apoiava que o criacionismo e a teoria da evolução fossem ensinados nas escolas, mas 

afirmou subsequentemente que o criacionismo não deveria necessariamente ser parte do 

curso. 
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11.6 TEXTO: O PLANO DA NASA PARA TRANSFORMAR MARTE EM UM PLANETA 

HABITÁVEL76
, 

77 

Cientistas da agência espacial americana dizem que Marte mudaria caso fosse criado 

artificialmente algo que já teve, e que a Terra tem: um campo magnético protetor. 

 

Figura 1: Marte no passado (à esq.) e agora, segundo ilustração feita pela NASA.  

 

Fonte: Nasa. 

Seus próprios criadores reconhecem que se trata de uma estratégia que pode parecer obra de 

ficção científica, mas asseguram que é viável. 

 Cientistas da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, dizem que Marte poderia ser 

habitável caso fosse criado artificialmente algo que a Terra já tem: um campo magnético protetor. 

 Esse escudo é essencial para evitar o impacto da radiação e ventos solares potentes. 

 De acordo com pesquisadores da Divisão de Ciência Planetária da Nasa (PSD, sua sigla em 

inglês), é possível gerar um campo semelhante ao redor do Planeta Vermelho. 

 A proposta foi apresentada recentemente em uma oficina do workshop Visões para a Ciência 

Planetária 2050, realizado pela agência. 

De olho no passado 

Hoje, Marte é um planeta dominado pelos extremos. 

A falta de atmosfera faz, por exemplo, com que a temperatura atinja 20°C durante o dia e -

80°C durante a noite. 

 

 

                                                             
76 Extraído da sessão Ciência e Saúde do site G1 e publicado em fevereiro de 2018, a partir de texto da BBC-

Brasil. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/o-plano-da-nasa-para-transformar-marte-

em-um-planeta-habitavel.ghtml>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
77 As palavras grifadas são sugestões para explorar os conhecimentos iniciais dos alunos com a introdução do 

conhecimento científico da Ciência, visando, se necessária, a superação de concepções.  
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Figura 2: Campo magnético artificial protegeria Marte da radiação e dos ventos solares.  

 

 

Fonte: Nasa. 

 

Mas o Planeta Vermelho era muito diferente no passado: dados das missões Maven, da Nasa, 

e Mars Express, da ESA (a agência espacial europeia) sugerem que ele tinha um campo magnético 

natural. 

Essa proteção sumiu há cerca de 4,2 bilhões de anos e, como resultado, a atmosfera marciana 

desapareceu gradualmente ao longo dos 500 anos seguintes. 

O que os pesquisadores propõem, então, é recuperá-la usando tecnologia de ponta para 

restaurar o planeta Marte do passado, com sua atmosfera, temperaturas mais altas e parte de seus 

antigos oceanos. 

Campo magnético 

“No futuro, é bem possível que ela (a tecnologia) possa gerar um campo magnético de 1 a 2 

Teslas contra o vento solar”, disse Jim Green, da divisão de ciência planetária da Nasa. 

 

Figura 3: Marte é um planeta de condições extremas: as temperaturas vão de -80°C a 20°C  

 

Fonte: Nasa. 
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Green e seus colegas propõem a instalação de um dipolo magnético, na forma de um satélite, 

para que ele acompanhe o planeta em sua órbita, protegendo-o. 

Um dipolo é um elemento específico que produz um campo magnético dipolar (dois polos 

magnéticos opostos). 

O cientista assegura que já foram criadas magnetosferas artificiais em miniatura para proteger 

tripulantes de naves espaciais. 

De acordo com simulações feitas por pesquisadores da Nasa, um campo magnético 

implantado no chamado ponto de Lagrange L1 seria suficiente para ampliar a espessura da atmosfera e 

o aumento da temperatura em 4°C. 

 

Figura 4: Quando Marte perdeu o campo magnético, sua atmosfera foi progressivamente eliminada  

 

 Fonte: Nasa. 

 

Pontos de Lagrange ou pontos L são as posições em um sistema orbital em que um objeto 

pode estar em relação a objetos maiores. 

 

Colônia humana 

 A magnetosfera artificial poderia desviar o vento solar, a exemplo do que acontece com um 

campo magnético natural. 

 O aumento da temperatura, por sua vez, poderia derreter o dióxido de carbono no polo norte do 

planeta. E isso criaria um efeito estufa que aumentaria ainda mais a temperatura até alcançar condições 

compatíveis com a presença de água no estado líquido. 
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Figura 5: Nasa prevê comunidade humana em Marte a partir da década de 2030. 

  

 

Fonte: Nasa. 

 

“Uma atmosfera marciana com maior temperatura e pressão permitiria que houvesse água em 

estado líquido suficiente na superfície para melhorar a exploração humana na década de 2040”, diz 

Green. 

A blindagem magnética também facilitaria a chegada de missões ao Planeta Vermelho. 

A Nasa revelou em 2015 o seu plano de viagem a Marte, que prevê a existência de uma 

colônia humana em 2030. 

Para Green, se fosse criado um campo magnético artificial, “as novas condições em Marte 

permitiriam que os pesquisadores e exploradores estudassem o planeta com muito mais detalhes”. 

“E se isso for alcançado... a colonização de Marte não estará muito longe”. 
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11.7 EXPERIMENTO: SIMULANDO O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA
78

 

Objetivo: montar um modelo que simule o campo magnético da Terra. 

 

Materiais necessários: 

 

 Bolinha de isopor de 

aproximadamente 5 

cm de diâmetro; 

 Ímãs de neodímio; 

 Estilete; 

 Espátula; 

 Cola branca; 

 Tinta guaxe; 

 Grampos. 

 
 

 

 

 

 

Fase 1: Preparando a bolinha 

Inicialmente, cortamos a bolinha ao meio com um estilete. Em seguida, abrimos um 

espaço para acomodar o ímã no centro da bolinha. É importante que o ímã fique fixo no meio 

da bolinha. 

Figura 2: Ilustração dos procedimentos iniciais. 

 

Fonte: IBID. 

                                                             
78 PELIZER, Gianinni. Similando o campo magnético da Terra. 2011. Disponível em: 

<http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/simulando-o-campo-magnetico-da-terra/726>. Acesso 

em: 12 abr. 2018. Com pequenas adaptações. 

 

Figura 1: Ilustração dos materiais necessários. 

 

 
Fonte: PELIZER (2011). 

 

Fonte: PELIZERPELIZER, 2011. 

 

Figura 1: Ilustração dos materiais necessários. 



106 
 

Em seguida, passamos cola na parte de baixo da bolinha e pressionamos ambas as 

partes para que colem da maneira desejada. Com a cola seca, pintamos a bolinha para parecer 

com o planeta. 

 
Figura 3: Colagem das partes da bolinha. 

 

 
 

Fonte: IBID. 

 

 

 

Fase 2: Observando o campo magnético 

Neste passo utilizamos grampos para observar as linhas de campo, basta colocá-los 

ao longo da superfície da bolinha para ilustrar o campo magnético produzido por ela. 

 

Figura 4: Ilustração da bolinha montada e com os grampos ao longo de sua superfície. 

 

  
Fonte: IBID. 
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Fase 3: O que acontece 

 

O campo magnético da terra se assemelha ao campo magnético de um ímã, pois suas 

linhas de campo saem do norte magnético e chegam ao polo sul magnético do planeta. Na 

bolinha acontece a mesma coisa, pois o ímã dentro da bolinha possui um polo norte e um polo 

sul. A Figura 39 ilustra o campo terrestre. 

 

Figura 5: Campo terrestre. 

 

Fonte: IBID. 

 

A linha verde na figura representa os polos norte e sul geográficos, que faz um 

ângulo de aproximadamente 13º com os polos magnéticos. Esse ângulo varia ao longo dos 

anos, pois os polos magnéticos do planeta estão em constante movimento. 

Os grampos utilizados no experimento são de ferro, por isso percebemos que eles se 

orientam na direção do campo magnético da bolinha. 

Ainda não sabemos com exatidão a fonte do campo magnético terrestre, entretanto, a 

teoria mais aceita atualmente cogita que este campo seja fruto de correntes elétricas existentes 

no núcleo de ferro líquido do planeta. 
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11.8 MATÉRIA JORNALÍSTICA: TREM JAPONÊS "MAGLEV" BATE OUTRA 

VEZ RECORDE MUNDIAL DE VELOCIDADE
79

 

 

Figura 1: O trem japonês de levitação magnética “Maglev”. 

 

Fonte: Folha de São Paulo. 

O trem japonês de levitação magnética “Maglev”, ainda em fase de testes e operado 

pela empresa ferroviária Central Japan Railway, bateu nesta terça-feira [21/04/2015] seu 

próprio recorde mundial de velocidade ao atingir 603 km/h. 

A velocidade foi alcançada na via de teste de 42 quilômetros de extensão instalada na 

Prefeitura de Yamanashi, a 35 quilômetros ao oeste de Tóquio. 

Com a atividade de hoje, a Central Japan Railway concluiu os testes para atingir as 

altas velocidades com o “Maglev” sem o registro de nenhum problema. O mesmo trem bateu 

o recorde mundial ao alcançar 590 km/h no último dia 16 de abril. 

O “Maglev” funciona por meio de um sistema de levitação magnética que usa 

motores lineares instalados perto dos trilhos. O campo magnético gerado faz com que o trem 

seja elevado até 10 centímetros acima da ferrovia e também o impulsiona, eliminando o 

contato e fazendo com que a única forma de atrito seja o ar. 

A Central Japan Railway tem intenção de colocar o “Maglev” em funcionamento em 

2027 entre a estação de Shinagawa, ao sul de Tóquio, e a cidade de Nagóia, no centro do 

Japão. 

O trajeto, de 286 quilômetros é feito pelo trem-bala em 88 minutos, seria reduzido 

para 40 minutos com o “Maglev”. A expectativa é que o trem circule a uma velocidade 

máxima de 500 km/h quando começar a operar. 

A Central Japan Railway pretende estender o serviço de Nagóia a Osaka, no oeste do 

país, em 2045. 

 
                                                             
79 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/04/1619232-trem-japones-maglev-bate-outra-

vez-recorde-mundial-de-velocidade.shtml>. Acesso 24 mar. 2018. 
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11.9 EXPERIÊNCIA: SIMULADOR DO EFEITO ESTUFA
80

 

 

 
Figura 1: Ilustração do efeito estufa. 

 

 Fonte: Farias (s/d). 

Resumo 

O Efeito Estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura constante. A 

atmosfera é altamente transparente à luz solar, porém cerca de 35% da radiação que 

recebemos vai ser refletida de novo para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. 

Isto deve-se principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de gases como o Dióxido 

de Carbono, Metano, Óxidos de Azoto e Ozônio presentes na atmosfera (totalizando menos de 

1% desta), que vão reter esta radiação na Terra, permitindo-nos assistir ao efeito calorífico 

dos mesmos. 

 

Objetivos 

 Compreender o que é o efeito estufa. 

 Fazer uma simulação do efeito estufa. 

 

Estrutura da Atividade 

 O professor pode começar a atividade, perguntando aos alunos o que eles sabem sobre o 

efeito estufa. 

                                                             
80 Farias, Ivone Dantas. Simulador efeito estufa. s/d. Disponível em: 

<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_geocienciassimuladordoef>. Acesso em: 03 

abr. 2018. 
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 Propor a montagem e execução do experimento, em grupo. 

 Discutir o experimento em grupo e anotar as observações. 

 Cada grupo deve socializar as discussões com toda a turma. 

 O professor pode encerrar a aula, concluindo sobre o tema, a partir das observações dos 

grupos. 

 Os grupos de alunos podem produzir cartazes que ilustrem suas conclusões. 

 

Organização da Classe: grupos de 5 ou 6 alunos. 

 

Formas de Registro: escrita no caderno e produção de cartazes. 

 

Introdução 

O efeito estufa é um fenômeno natural pelo qual a Terra mantém constante a 

temperatura de sua superfície. O processo ocorre quando parte da radiação emitida pelo Sol é 

absorvida por gases presentes na atmosfera é refletida novamente para sua superfície. Como 

consequência o calor fica retido no planeta, não sendo liberado para o espaço. 

Desta forma, o efeito estufa é essencial para a manutenção da vida no planeta Terra, 

pois é ele que mantém as condições ideais de temperatura para o equilíbrio dos ecossistemas. 

O agravamento do efeito estufa desestabiliza o equilíbrio energético do planeta e 

propicia o aquecimento global. O processo tem se intensificado com a grande emissão de 

gases poluentes na atmosfera devido à queima demasiada de combustíveis fósseis. 

 

Material necessário: 

 

 Dois copos com água 

 Papel alumínio 

 Caixa de sapatos 

 Tesoura 

 Filme plástico 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração do material necessário. 

 

Fonte: Farias (s/d) 
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Montagem: 

Figura 3: Ilustração dos passos da montagem. 

 

 
4a: Forre o interior da caixa com papel alumínio.   43b: Coloque um dos copos com água dentro da caixa. 

 

 

 
4c: Tampe a caixa com filme plástico               4d: Coloque o segundo copo e a caixa sob a luz de uma 

                                                                                                       lâmpada ou sob a luz do sol. 

 

 

Fonte: IBID. 

 

Procedimento 
                                         Figura 44: Percepção das temperaturas. 

 

                                           
                        

                                         Fonte: IBID. 

Após dez minutos abra a 

caixa e sinta com o dedo qual dos 

dois copos está com a água mais 

quente. 
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Situação-Problema 

Porque a água que estava dentro da caixa ficou mais quente que a água que ficou fora 

da caixa? 

 

Ações dos Alunos 

Construir o experimento para assim poder refletir sobre as causas e as consequências 

do efeito estufa. 

 

Resultados 

A água que está no copo que ficou dentro da caixa está mais quente. 

 

Conclusões Coletivas 

Ao iluminar a caixa, a luz passa pelo filme plástico e se transforma em calor ao 

atingir a superfície interna. O ar se aquece e como não pode sair da caixa, a temperatura 

interna da caixa aumenta. 

Por esse motivo, a temperatura da água do copo que está dentro da caixa, é maior do 

que a que está fora. 

 

Questões 

 Quais os gases que provocam o efeito estufa? 

 O que pode ser feito para reduzir os danos do efeito estufa sobre o meio ambiente? 

 Quem são os principais emissores de dióxido de carbono? 

 

Dicas 

Um pouco da história do descobrimento do "efeito estufa" e seus desdobramentos 

científicos e políticos ao longo do tempo. 

Jean-Baptiste Fourier, um famoso matemático e físico francês do século XIX, foi o 

primeiro a formalizar uma teoria sobre o efeito dos gases estufa, em 1827. Ele mostrou que o 

efeito de aquecimento do ar dentro das estufas de vidro, utilizadas para manter plantas de 

climas mais quentes no clima mais frio da Europa, se repetiria na atmosfera terrestre. Em 

1860, o cientista britânico John Tyndall mediu a absorção de calor pelo dióxido de carbono e 

pelo vapor d' água. Ele foi o primeiro a introduzir a ideia que as grandes variações na 

temperatura média da Terra que produziriam épocas extremamente frias, como as chamadas 

"idades do gelo" ou muito quentes (como a que ocorreu na época da transição do Cretáceo 
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para o Terciário), poderiam ser devidas às variações da quantidade de dióxido de carbono na 

atmosfera. 

No seguimento das pesquisas sobre o efeito estufa, o cientista sueco Svante 

Arrhenius, em 1896, calculou que a duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 

aumentaria a sua temperatura de 5 a 6°C. Este número está bastante próximo do que está 

sendo calculado com os recursos científicos atuais. Os relatórios de avaliação do 

Intergovernmental Panel on Climate Change 2001 situam estes números entre 1,5°C - melhor 

dos cenários e 4,5°C - no pior, com uma concentração de cerca de 900 ppm de CO2 na 

atmosfera no ano de 2100. O passo seguinte na pesquisa foi dado por G. S. Callendar, na 

Inglaterra. Este pesquisador calculou o aquecimento devido ao aumento da concentração de 

CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Pesquisadores estadunidenses, no final da década 

de 1950 (século XX) observaram que, com o aumento de CO2 na atmosfera, os seres humanos 

estavam conduzindo um enorme (e perigoso) experimento geofísico. 

A medição de variação do CO2 na atmosfera iniciou-se no final da década de 50 no 

observatório de Mauna Kea no Havaí, depois que os EUA lançaram em seu primeiro satélite 

espacial  no Cinturão Van Allen. 

Cabe aqui comentar que o efeito estufa não é um mal em si, pelo contrário, a 

humanidade, e a maioria dos seres vivos hoje existentes simplesmente não existiriam sem este 

fenômeno, pois a Terra teria uma temperatura média de cerca de 6°C negativos. Esta seria, 

pois, um congelador de grandes proporções. O problema é o agravamento do efeito estufa e 

velocidade da mudança. 
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11.10 MATÉRIA JORNALÍSTICA: MAIOR ACIDENTE RADIOLÓGICO DO 

MUNDO, CÉSIO-137 COMPLETA 30 ANOS
81

 

No âmbito radioativo, tragédia só não foi maior do que a de Chernobyl. 

Sobreviventes reclamam de descaso; lixo contaminado foi enterrado. 

Há exatos 30 anos, Goiânia era atingida por aquele que é considerado o maior 

acidente radiológico do mundo. A tragédia envolvendo o Césio 137 deixou centenas de 

pessoas mortas contaminadas pelo elemento e outras tantas com sequelas irreversíveis. Em 

2012 passado, o G1 publicou uma série de reportagens especiais relembrando os 25 anos do 

acidente. 

No âmbito radioativo, o Césio 137 só não foi maior que o acidente na usina nuclear 

de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). O incidente teve início depois que dois jovens catadores de papel encontraram e 

abriram um aparelho contendo o elemento radioativo. A peça foi achada em um prédio 

abandonado, onde funcionava uma clínica desativada. 

Mesmo passadas mais de duas décadas da tragédia, o acidente ainda deixa resquícios 

de medo. Um exemplo é a situação do local onde morava uma das pessoas que encontraram a 

peça. A casa em que vivia o catador foi demolida no mesmo ano em que tudo ocorreu. Apesar 

de o solo ter sido todo retirado e ter sido substituído por várias camadas de concreto, nunca 

mais qualquer tipo de construção foi feita no local. 

Riscos 

Segundo o supervisor de radiodivisão César Luis Vieira, que também trabalhou na 

época do acidente, o risco de contaminação em Goiânia foi praticamente extinto. "Se for 

comparar o resultado de hoje com o da época, é uma diferença [de radiação] quase mil vezes 

menor", afirma. 

César explica ainda que o nível de radiação da cidade é considerado dentro dos 

padrões normais. "Não há nenhum lugar que não tenha material radioativo, como, por 

exemplo, o urânio, que está no solo. É o que a gente chama de radiação natural, mas que não 

oferece risco”, complementa. 

 

 

 

                                                             
81 Adaptada da matéria veiculado no portal G1. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/maior-acidente-radiologico-do-mundo-cesio-137-completa-26-

anos.html>. Acesso em: 30 mar 2018. 
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Figura 1: Lote da Rua 57, no Centro de Goiânia, foi um dos locais contaminados pelo césio-137 e até hoje 

segue inabitado (Foto: Adriano Zago/G1). 

 

 

Fonte: G1 

Cerca de 6 mil toneladas de lixo radioativo foram recolhidas na capital goiana após o 

acidente. Todo esse material com suspeita de contaminação foi levado para a unidade de do 

Cnen em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana da capital, onde foi enterrado. 

Passadas mais de duas décadas, os resíduos já perderam metade da radiação. No 

entanto, o risco completo de radiação só deve desaparecer em pelo menos 275 anos. 

Reclamações 

Para relembrar o acidente, aconteceu uma reunião na Assembleia Legislativa com 

mais de 100 vítimas do Césio 137. A maioria deles ainda tem sequelas contraídas durante o 

episódio. 

O aposentado Teodoro Bispo, que trabalhou na descontaminação da área afetada pelo 

acidente, teve problemas em várias partes do corpo, principalmente na visão, por causa do 

contato com o elemento radioativo. Ele cobrou melhorias na assistência hospitalar e mais 

atenção do poder público para as vítimas. "Eles falam que não iríamos ter nada, mas tem 

muita gente morrendo. A gente se sente abandonado. Nós que descontaminamos Goiânia 

recebemos apenas R$ 622,00", lamenta. 

Contaminação 

A tragédia começou quando dois jovens catadores de materiais recicláveis abrem um 

aparelho de radioterapia em um prédio público abandonado, no dia 13 de setembro de 1987, 

no Centro de Goiânia. Eles pensavam em retirar o chumbo e o metal para vender e ignoravam 

que dentro do equipamento havia uma cápsula contendo Césio137, um metal radioativo. 
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Figura 2: Depósito de rejeitos do Césio-137 estão enterrados em Abadia de Goiás.  

 

Fonte: ZAGO/G1. 

Apesar de o aparelho pesar cerca de 100 kg, a dupla o levou para a casa de um deles, 

no Centro. Já no primeiro dia de contato com o material, ambos começaram a apresentar 

sintomas de contaminação radioativa, como tonteiras, náuseas e vômitos. Inicialmente, não 

associaram o mal-estar ao Césio137, e sim à alimentação. 

Depois de cinco dias, o equipamento foi vendido para Devair Alves Ferreira, dono de 

um ferro-velho localizado no Setor Aeroporto, também na região central da cidade. Neste 

local, a cápsula foi aberta e, à noite, Devair constatou que o material tinha um brilho azul 

intenso e levou o material para dentro de casa. 

Devair, sua esposa Maria Gabriela Ferreira e outros membros de sua família também 

começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, sem fazer ideia do que tinham 

em casa. Ele continuava fascinado pelo brilho do material. Entre os dias 19 e 26 de setembro, 

a cápsula com o césio foi mostrada para várias pessoas que passaram pelo ferro-velho e 

também pela casa da família. 

A primeira vítima fatal do acidente radiológico foi a garota Leide das Neves Ferreira, 

de 6 anos. Ela se tornou o símbolo dessa tragédia e morreu depois de se encantar com o pó 

radioativo que brilhava durante a noite. 

A menina ainda fez um lanche depois de brincar com a novidade, acabou ingerindo, 

acidentalmente, partículas do pó misturadas ao alimento. Isso aconteceu longe dos olhos da 

mãe, Lourdes das Neves Ferreira. 

Em entrevista concedida ao G1, Lourdes disse que se sente culpada pela morte da 

filha. “Fica passando um filme na minha cabeça. São 30 anos de sofrimento, de dor, de 

tristeza e de angústia. Eu me arrependo e cobro de mim mesma. Se eu não tivesse ido tomar 

banho, talvez ela não tivesse ingerido [partículas de pó do césio]", disse. 
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Figura 3: Leide das Neves, aos 6 anos, foi a primeira vítima do Césio 137 -  símbolo da tragédia em Goiás 

 

Fonte: Foto Reprodução / TV Anhanguera/G1. 
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11.11 TEXTO: RADIOTERAPIA
82

  

 

A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de 

radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um determinado 

tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células 

tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa das quais se 

fará a regeneração da área irradiada. 

As radiações ionizantes são eletromagnéticas ou corpusculares e carregam energia. 

Ao interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos que ionizam o meio e criam 

efeitos químicos como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de ADN. A morte celular 

pode ocorrer então por variados mecanismos, desde a inativação de sistemas vitais para a 

célula até sua incapacidade de reprodução. 

A resposta dos tecidos às radiações depende de diversos fatores, tais como a 

sensibilidade do tumor à radiação, sua localização e oxigenação, assim como a qualidade e a 

quantidade da radiação e o tempo total em que ela é administrada.  

Para que o efeito biológico atinja maior número de células neoplásicas e a tolerância 

dos tecidos normais seja respeitada, a dose total de radiação a ser administrada é 

habitualmente fracionada em doses diárias iguais, quando se usa a terapia externa. 

 

Radiossensibilidade e radiocurabilidade 

 

A velocidade da regressão tumoral representa o grau de sensibilidade que o tumor 

apresenta às radiações. Depende fundamentalmente da sua origem celular, do seu grau de 

diferenciação, da oxigenação e da forma clínica de apresentação. A maioria dos tumores 

radiossensíveis são radiocuráveis. Entretanto, alguns se disseminam independentemente do 

controle local; outros apresentam sensibilidade tão próxima à dos tecidos normais, que esta 

impede a aplicação da dose de erradicação. A curabilidade local só é atingida quando a dose 

de radiação aplicada é letal para todas as células tumorais, mas não ultrapassa a tolerância dos 

tecidos normais. 

 

Indicações da radioterapia 

 

Como a radioterapia é um método de tratamento local e/ou regional, pode ser 

indicada de forma exclusiva ou associada aos outros métodos terapêuticos. Em combinação 

                                                             
82

 Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=100>.  Acesso 25 mar. 2018. 
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com a cirurgia, poderá ser pré-, per- ou pós-operatória. Também pode ser indicada antes, 

durante ou logo após a quimioterapia. 

A radioterapia pode ser radical (ou curativa), quando se busca a cura total do tumor; 

remissiva, quando o objetivo é apenas a redução tumoral; profilática, quando se trata a doença 

em fase subclínica, isto é, não há volume tumoral presente, mas possíveis células neoplásicas 

dispersas; paliativa, quando se busca a remissão de sintomas tais como dor intensa, 

sangramento e compressão de órgãos; e ablativa, quando se administra a radiação para 

suprimir a função de um órgão, como, por exemplo, o ovário, para se obter a castração 

actínica. 

 

Fontes de energia e suas aplicações  

 

São várias as fontes de energia utilizadas na radioterapia. Há aparelhos que geram 

radiação a partir da energia elétrica, liberando raios X e elétrons, ou a partir de fontes de 

isótopo radioativo, como, por exemplo, pastilhas de cobalto, as quais geram raios gama. Esses 

aparelhos são usados como fontes externas, mantendo distâncias da pele que variam de 1 

centímetro a 1 metro (teleterapia). Estas técnicas constituem a radioterapia clínica e se 

prestam para tratamento de lesões superficiais, semiprofundas ou profundas, dependendo da 

qualidade da radiação gerada pelo equipamento. 

Os isótopos radioativos (cobalto, césio, irídio etc.) ou sais de rádio são utilizados sob 

a forma de tubos, agulhas, fios, sementes ou placas e geram radiações, habitualmente gama, 

de diferentes energias, dependendo do elemento radioativo empregado. São aplicados, na 

maior parte das vezes, de forma intersticial ou intracavitária, constituindo-se na radioterapia 

cirúrgica, também conhecida por braquiterapia. 

No quadro abaixo estão relacionadas as diversas fontes usadas na radioterapia e os 

seus tipos de radiação gerada, energias e métodos de aplicação. 

Figura 1: Tipos de radiação. 

 

Fonte: INCA. 

As unidades internacionalmente utilizadas para medir as quantidades de radiação são 

o röentgen e o gray. O röentgen (R) é a unidade que mede o número de ionizações 
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desencadeadas no ar ambiental pela passagem de uma certa quantidade de radiação. Já o gray 

expressa a dose de radiação absorvida por qualquer material ou tecido humano. Um gray (Gy) 

corresponde a 100 centigrays (cGy). 

 

Efeitos adversos da radioterapia 

 

Normalmente, os efeitos das radiações são bem tolerados, desde que sejam 

respeitados os princípios de dose total de tratamento e a aplicação fracionada. 

Os efeitos colaterais podem ser classificados em imediatos e tardios. 

Os efeitos imediatos são observados nos tecidos que apresentam maior capacidade 

proliferativa, como as gônadas, a epiderme, as mucosas dos tratos digestivo, urinário e 

genital, e a medula óssea. Eles ocorrem somente se estes tecidos estiverem incluídos no 

campo de irradiação e podem ser potencializados pela administração simultânea de 

quimioterápicos. Manifestam-se clinicamente por anovulação ou azoospermia, epitelites, 

mucosites e mielodepressão (leucopenia e plaquetopenia) e devem ser tratados 

sintomaticamente, pois geralmente são bem tolerados e reversíveis. 

Os efeitos tardios são raros e ocorrem quando as doses de tolerância dos tecidos 

normais são ultrapassadas. Os efeitos tardios manifestam-se por atrofias e fibroses. As 

alterações de caráter genético e o desenvolvimento de outros tumores malignos são raramente 

observados. 

Todos os tecidos podem ser afetados, em graus variados, pelas radiações. 

Normalmente, os efeitos se relacionam com a dose total absorvida e com o fracionamento 

utilizado. A cirurgia e a quimioterapia podem contribuir para o agravamento destes efeitos. 
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11.12 ATIVIDADE: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM SEU DIA A DIA
83

 

 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Diferenciar os tipos de ondas eletromagnéticas; 

 Compreender como é formada a onda eletromagnética; 

 Trabalhar em grupos interagindo para atingir um objetivo comum. 

 

Duração das atividades: 2 horas aula. 

 

Estratégias e recursos da aula 

A sequência de atividades aqui proposta tem o intuito de desenvolver conceitos 

científicos a partir de perguntas que podem permear situações cotidianas. A questão a ser 

lançada está relacionada aos celulares. 

 

1ª atividade: abordar os primeiros conceitos envolvendo o tema 

 

Comece levantando o que seus alunos já sabem sobre radiação eletromagnética, 

perguntando-lhes como funcionam os celulares. 

Após explorar o que sabem, explique que radiação eletromagnética é formada por 

ondas, presentes no funcionamento de equipamentos como o rádio, o forno de microondas e o 

celular: 

"A onda eletromagnética transporta energia. Notar isso é fácil e podemos citar como 

exemplo a radiação solar, ressaltando que se você ficar muito tempo exposto ao sol 

perceberá claramente sua energia [...]. Estamos imersos em ondas eletromagnéticas: 

as estações de rádio e de TV, o sistema de telecomunicações à base de microondas, 

lâmpadas artificiais, corpos aquecidos e muitas outras. A primeira previsão da 

existência de ondas eletromagnéticas foi feita em 1864 pelo físico escocês James 
Clerk Maxwell. Ele conseguiu provar teoricamente que uma perturbação 

eletromagnética devia se propagar no vácuo com uma velocidade igual a da luz. Por 

outro lado, a primeira verificação experimental foi feita por Henrich Hertz em1887. 

Hertz produziu ondas eletromagnéticas por meio de circuitos oscilantes e depois 

detectou-as por meio de outros circuitos sintonizados na mesma frequência. Seu 

trabalho foi homenageado posteriormente, colocando-se o nome "Hertz" para a 

unidade de frequência." 

 

 

 

 

 

                                                             
83 PEREIRA, Eliane Candida; MARTINS, Mary Grace. Ondas eletromagnéticas em seu dia a dia. 2010. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25599>. Acesso em: 19 mar. 

2018. 
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Figura 1: Ondas eletromagnéticas. 

 

 

Fonte: Obtida na Internet por Pereira e Martins, 2010. 

 

Complemente as informações exibindo o vídeo: Tipos de Ondas, disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=N2hrkzUp4tk. Esse vídeo aborda o conceito de onda e 

seus tipos. Aponta que ondas são movimentos oscilatórios que se propagam num meio, 

transportando apenas energia, sem transportar matéria e destaca que sua origem recebe duas 

classificações: as ondas mecânicas (como por exemplo, as ondas em superfícies líquidas e 

ondas sonoras) e as ondas eletromagnéticas. 

Após a exibição, suscite os comentários dos alunos, retomando os pontos principais 

discutidos até aqui. 

 

2ª atividade: despertar o desejo de saber como o tema aplica-se no cotidiano 

 

Apresente a primeira parte do áudio Ondas Eletromagnéticas - O Celular - Parte I e 

II
84

. Esse material aborda o conceito de ondas eletromagnéticas, relacionando-o com o 

funcionamento do celular a partir da questão: O que você acha que melhoraria o sinal do seu 

celular: embrulhá-lo num papel sulfite ou num papel alumínio? 

Na parte 1 as personagens da trama experimentam embrulhar o celular em uma folha 

de papel e depois no papel alumínio para analisar como tais situações interferem no seu 

funcionamento. Pare a audição no momento em que as personagens iniciarão a experiência e 

fomente uma discussão. Anote as hipóteses dos alunos as respectivas explicações. Faça a 

mesma experiência em sala de aula antes de prosseguir. 

Anote todas as explicações apresentadas pelos alunos para retomada posterior. 

 

 

 

                                                             
84 Sugestão das autoras: Portal do Professor 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/10663/open/file/index.html?sequence=15>.  
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3ª atividade: socializar pesquisas para saber mais 

Proponha a organização de grupos de trabalho e peça que pesquisem na internet: 

 O que é onda eletromagnética? 

 O que é uma blindagem elétrica? 

 

Oriente que devem procurar a definição em mais de uma fonte para elaborar uma 

explicação. Peça que listem as fontes consultadas ao final da definição elaborada pelo grupo. 

Promova uma socialização das definições elaboradas pelos grupos. Durante as apresentações 

enfatize os pontos relevantes e desfaça equívocos, se ocorrerem. 

 

4ª atividade: organizar informações 

 

Dê prosseguimento ao uso do áudio Ondas Eletromagnéticas - O Celular - Parte I e 

II, reapresentando a primeira parte e introduzindo também a segunda parte desta vez, quando 

a personagem Carol Carolina faz uma comunicação com James Maxwell e Faraday e tira 

dúvidas sobre as questões  levantadas inicialmente. 

O celular não toca quando enrolado no papel alumínio, pois, por ser um material 

condutor, o alumínio impede a entrada de campos eletrostáticos, bem como os campos 

eletromagnéticos cujos comprimentos de onda sejam superiores ao tamanho da malha. Esse 

fenômeno se chama “gaiola de Faraday”, que nada mais é, do que uma blindagem elétrica. 

Após ouvirem as explicações apresentadas no material, amplie o estabelecimento de 

relações, perguntando-lhes em que outras situações ocorrem blindagens, tais como: Por que os 

celulares não funcionam ou funcionam com dificuldade no interior de um túnel? 

O celular não funciona ou funciona com dificuldade nos túneis feitos para a 

passagem de rodovias, porque as ondas não conseguem passar pela malha metálica aplicada 

entre o concreto para a sustentação dos túneis. Peça que os alunos voltem aos seus grupos de 

trabalho e sintetizem as explicações sobre as ondas eletromagnéticas no cotidiano, de uma 

maneira criativa. Os alunos poderão criar recursos em vídeo, áudio, cartazes, de forma que 

alunos de anos anteriores compreendam a mensagem, mesmo sem terem estudado o conceito 

de onda eletromagnética. 

É importante que você acompanhe o processo de criação, cuidando para que 

apliquem os conceitos e processos discutidos corretamente. A finalização do produto deverá 

ocorrer como atividade extraclasse. 

Para finalizar, organize a apresentação dos trabalhos para as outras turmas da escola. 
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Sugestão de atividade complementar
85

: assista ao vídeo Olhar Digital: Saiba como 

Funciona o Wi-Fi.  

 

Avaliação 

 

Durante a criação dos recursos para apresentação dos conceitos estudados, observe se 

os alunos: 

 

 Abordam os tipos de ondas eletromagnéticas: 

 Explicam a aplicação de uma onda eletromagnética em uma situação cotidiana:         

 Trabalham em grupos interagindo para atingir um objetivo comum. 

 

Ao final do processo, compartilhe suas observações com os alunos, destacando o 

desenvolvimento do grupo e os pontos sobre os quais ainda podem avançar. 
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 Proposto pelas autoras. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=75HJKLkjiuc>. 
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11.13 EXPERIMENTOS: PRODUZINDO E DETECTANDO ONDAS 

ELETROMAGNÉTICAS E EXPLORANDO O INFRAVERMELHO DO CONTROLE 

DA TV
 86

  

Como você já sabe, de todos os tipos de radiação conhecidos, o homem consegue 

enxergar apenas uma pequena parte: a chamada luz visível. Isto, contudo, não o impediu de 

conhecer e utilizar as outras faixas do espectro em aplicações tecnológicas. Nessa atividade 

você irá explorar duas dessas faixas de radiação, que não são visíveis aos nossos olhos, mas 

podem ser detectadas por aparelhos comuns, em nosso cotidiano. Esta atividade será dividida 

em dois experimentos. No primeiro, você explorará as ondas de rádio e, no segundo, o 

infravermelho do controle remoto da TV. 

 

1º Experimento: produzindo e detectando ondas de rádio 

  

A faixa de frequências do espectro eletromagnético, denominada ondas de rádio, ou 

radiofrequências, se estende de alguns poucos Hertz (Hz) até bilhões de hertz ou giga-hertz 

(GHz). Essa faixa de radiação é muito utilizada na transmissão de informações a longas 

distâncias por emissoras de rádio AM e FM, emissoras de TV, comunicação entre 

radioamadores, navegação aérea e marítima e faixas exclusivas de uso militar. Para esta 

atividade você vai precisar de: 

Material necessário 

 um suporte para duas pilhas (com as pilhas – 3V);  

 uma lima chata;  

 um aparelho de rádio, de qualquer tipo, que sintonize a faixa AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 EDUCAR BRASIL. Atividade experimental - Produzindo e detectando ondas eletromagnéticas. s/d. 

Disponível em: <http://www.conteudoseducar.com.br/conteudos/arquivos/3386.pdf>. .Acesso em: 19 mar.2018. 

Figura 1: Ilustração do material necessário. 

 

Fonte: EDUCAR BRASIL (s/d). 

A Figura 1 ao lado mostra o 

aspecto dos materiais a serem 

utilizados. A lima chata pode ser 

facilmente adquirida em lojas de 

ferramentas. Pode ser o tipo mais 

barato. O suporte de pilhas pode ser 

adquirido em lojas que comercializam 

componentes eletrônicos.  
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A seguir, os passos para a exploração. 

 

Passos para a exploração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2 

 

Coloque a lima próxima ao rádio. Com o dedo, prenda um dos fios do suporte de 

pilhas à lima. Segurando o outro fio do suporte de pilhas, faça-o deslizar sobre a lima, de um 

lado para o outro. Você deve se certificar se há contato elétrico entre os fios do suporte de 

pilhas e a lima, formando um circuito onde possa passar uma corrente elétrica.  

 

Figura 3: Ilustração do passo 2. 

 
Fonte: IBID. 

Se o experimento for realizado em um ambiente escurecido, você poderá observar 

algumas faíscas, quando deslizar o fio sobre a lima. Além disso, também ouvirá um ruído 

característico no rádio (diferente do chiado que o rádio estava produzindo). Este ruído 

característico são as ondas eletromagnéticas que você está produzindo e que estão sendo 

captadas pela antena do rádio. Para compreender como isso acontece, leia o texto a seguir. 

Passo 1 

Ligue o aparelho de rádio. Certifique-se de 

que ele esteja configurado para receber 

sinais na faixa de AM. Aumente o volume e 

movimente o botão de sintonia do rádio até 

que nenhuma estação seja captada por ele. 

Você deverá ouvir apenas um leve chiado. 

 

Figura 2: Ilustração do passo 1. 

 

Fonte: IBID. 

 

Figura 2: Ilustração do passo 1. 
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 A lima é serrilhada, ou seja, cheia de sulcos. O ato de deslizar o fio sobre a lima 

provoca um rápido liga-desliga no circuito, pois, ao passar o fio por um sulco, o circuito é 

interrompido. Isto produz uma corrente elétrica variável, que, pela indução eletromagnética, 

produz um campo magnético variável. Este campo magnético variável, por sua vez, produz 

um campo elétrico variável e esses campos se alimentam mutuamente, produzindo uma onda 

eletromagnética que emana da lima. Ocorre que a frequência dessas ondas que você produziu 

está na faixa de frequências que a antena do rádio é capaz de captar. Por isto, elas são 

reproduzidas no aparelho. 

Você pode modificar um pouco esse experimento. Mude o rádio para reproduzir 

sinais da faixa de FM. Mova o botão de sintonia, de modo a ouvir apenas algum chiado e não 

uma emissora de rádio no aparelho, como fez na exploração anterior. Agora reproduza o 

experimento e veja se suas ondas conseguem ser captadas pelo rádio. Você deverá notar que 

não. Isto acontece porque as ondas produzidas por você possuem frequências que estão fora 

da faixa FM. Quando o rádio é ajustado para captar uma determinada faixa de frequências, é 

como se as demais não existissem para ele. É por este mesmo motivo que um rádio, quando 

bem sintonizado, não capta duas emissoras ao mesmo tempo. 

Existem inúmeras emissoras de rádio mandando sinais para todo o ambiente. Mas 

cada emissora possui uma frequência específica em que emite seu sinal: 98,1 MHz; 105,2 

MHz; etc. Deste modo, embora estejam chegando até o seu aparelho centenas de sinais vindos 

de diferentes emissoras de rádio e TV, ao sintonizar uma emissora particular, o circuito 

eletrônico do rádio seleciona apenas uma frequência específica para captar. É o fenômeno 

chamado de ressonância. Este fenômeno está presente em muitas situações, em nosso dia a 

dia. No forno de microondas, por exemplo, ocorre a ressonância entre a frequência da 

radiação de microondas e a frequência de vibração das moléculas de água. Este fenômeno foi 

usado para explicar a queda da ponte Tacoma Narrows, no estado norte-americano de 

Washington, que, em 1940, entrou em ressonância com o vento, oscilando até se partir. Ficou 

curioso? Então pesquise mais sobre esse assunto na internet. 

 

2º experimento: explorando o infravermelho do controle da TV 

 

A radiação infravermelha é composta por ondas cujas frequências variam de centenas 

de gigahertz (GHz) a centenas de terahertz (THz). Todos os corpos aquecidos emitem esse 

tipo de radiação, em função de sua temperatura; por isso, essa faixa de ondas eletromagnéticas 

é também chamada de radiação de calor. As antigas lâmpadas incandescentes eram pouco 
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eficientes exatamente porque a maior parte da energia elétrica gasta por elas era transformada 

em radiação infravermelha e não em luz visível. Por isto, essas lâmpadas aqueciam muito o 

ambiente. A aplicação desse tipo de onda é muito extensa e vai desde o uso militar até a 

mudança de canais de TV, em sua casa. 

Alguns mísseis são dotados de sensores que captam essa radiação, a fim de 

perseguirem alvos aquecidos. Outro uso militar ocorre nos sensores de visão noturna. Estes 

sensores captam a radiação infravermelha emitida pelos corpos das pessoas e permitem que o 

soldado veja seu inimigo, mesmo se ele estiver escondido em meio a árvores e arbustos à 

noite. 

Algumas câmeras de vigilância utilizam o infravermelho para filmar à noite. Uma 

câmera precisa de luz vinda do objeto até ela, para formar a imagem. Mas, à noite, isso não é 

possível. Por isto, algumas câmeras possuem um conjunto de LEDs infravermelhos 

direcionados para “iluminar” o objeto a ser filmado. Assim, é possível fazer uma imagem do 

objeto pela recepção do infravermelho emitido pelo próprio conjunto da câmera. A pessoa que 

está sendo filmada não vê luz alguma, pois não enxergamos essa radiação, mas o sensor da 

câmera “vê”. 

Mas, talvez, o uso mais comum para essa faixa de radiação seja nos controles 

remotos de TVs, rádios e DVDs. No controle remoto, há um LED que emite esse tipo de 

radiação e se comunica com o aparelho. Nesta atividade você irá explorar um pouco esse 

dispositivo em alguns experimentos. 

Material necessário 

 um LED emissor de infravermelho;  

 um LED vermelho comum (5 mm);  

 um suporte para duas pilhas (com as pilhas - 3V); 

 uma câmera digital (pode ser de celular) 1 – controle remoto de TV. 

 

O suporte para pilhas, o LED emissor de infravermelho e o LED vermelho comum 

podem ser adquiridos em lojas que comercializam componentes eletrônicos. Peça um LED 

emissor de infravermelho, com o encapsulamento transparente. Na Parte II, mais adiante, 

mostramos fotografias com o aspecto desses elementos. 
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Parte I: “Enxergando” o infravermelho 

 

Nossos olhos não são sensíveis à radiação infravermelha; por isso; não enxergamos o 

sinal que sai do LED infravermelho do controle e vai até o sensor da TV. No entanto o sensor 

de uma câmera fotográfica consegue detectar essa radiação. Aponte uma câmera digital para o 

LED do controle remoto da TV. Pode ser uma câmera de celular. Se nenhum botão do 

controle for pressionado, você verá apenas o LED. Mas pressione algum botão do controle, 

enquanto olha para o LED pela câmera. Você deverá enxergar um brilho. 

Figura 4: Ilustração dos procedimentos da parte I. 

 

Fonte: IBID. 

 

Você deverá visualizar uma luz roxo/azulada. Isto não significa que a luz 

infravermelha é azulada, mas que a câmera capta essa luz infravermelha e a reproduz no 

display como azulada. Lembre-se: a luz infravermelha não tem cor, pois a cor é uma 

propriedade que nós atribuímos à radiação eletromagnética, em função de sermos sensíveis à 

faixa visível do espectro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sensor das câmeras digitais que recebe a 

luz do objeto focalizado pela lente é produzido por 

um material semicondutor e é chamado de CCD 

(charge-coupled device, em inlgês). Veja a figura 

ao lado. Esse sensor tem a capacidade de perceber 

não só a radiação visível, mas também a radiação 

infravermelha emitida pelos controles remotos de 

TV, pois está na faixa de frequências que ele 

consegue captar. 

 

Figura 5: Ilustração do CCD. 

 

Fonte: IBID. 

 

Figura 5: Ilustração do CCD. 

 

Fonte: IBID. 
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No painel da TV, também há um sensor que consegue captar a radiação 

infravermelha do controle. A radiação vinda do controle traz alguma informação, que é 

decodificada por um circuito eletrônico na TV. Estas informações se referem à mudança de 

canal, alterações no volume, dentre outras ações que você pode executar com o controle. 

 

Parte II: Controlando a luz de um LED 

 

Nesta parte da atividade você irá controlar a luz de um LED, usando o controle 

remoto da TV. Para isso, você precisará dos materiais mostrados na figura abaixo. 

Figura 6: Material necessário. 

 

Fonte: IBID. 

 

Note que o aspecto físico dos LEDs é o mesmo. O que os diferencia é o material 

semicondutor em seu interior, responsável pela frequência da luz emitida por ele: um deles 

emite frequências mais baixas, na região do infravermelho, e o outro, frequências mais altas, 

na região do visível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para executar as atividades, você 

deverá estar atento a um importante detalhe: 

os LEDs possuem polaridade e a maneira de 

ligá-los de modo correto é atentando para um 

chanfro que existe em sua lateral. Veja a 

figura ao lado. O terminal mais próximo a 

esse lado chanfrado é o terminal negativo do 

LED. 

 

Figura 7: Ilustração de um LED. 

 

Fonte: IBID. 
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Passo 1 

 

Ligue o fio preto do suporte de pilhas ao terminal negativo do LED vermelho e o fio 

vermelho do suporte, ao terminal negativo do LED infravermelho. Você pode ter achado 

estranho ligar o polo positivo da pilha ao terminal negativo do LED infravermelho, mas é isso 

mesmo: esse LED infravermelho está sendo utilizado ao contrário, não como emissor de luz 

infravermelha, mas como sensor para essa luz. Conecte os dois terminais de cada LED que 

não foram conectados antes, de modo a obter um circuito, como o mostrado na figura abaixo: 

Figura 8: - Ligando os LED em um circuito. 

 
Fonte: IBID. 

 

Ao ligar o circuito, o LED vermelho deverá permanecer apagado. Se ocorrer o 

oposto, ou seja, se o LED vermelho já estiver emitindo luz, então inverta os terminais de 

ligação do LED infravermelho. 

Passo 2 

 

Agora aponte o LED do controle remoto da TV para o LED infravermelho. Aperte 

qualquer botão do controle e observe o que acontece com o LED vermelho. Ele deverá emitir 

luz. 

Figura 9:- Apontando o LED do controle remoto da TV para o LED infravermelho. 

 

 Fonte: IBID. 

Em uma sala escura, será mais fácil para você observar que, ao pressionar qualquer 

botão do controle, o LED vermelho irá emitir luz. Isto é semelhante ao que ocorre com a TV. 

Quando você pressiona um botão do controle, a radiação infravermelha vai do controle ao 
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aparelho de TV, levando a informação do que deve ser feito. O sensor do aparelho de TV 

capta essa radiação e executa o procedimento contido na informação trazida pela radiação, 

como, por exemplo, mudar de canal ou modificar o volume. No seu experimento, o LED 

infravermelho está sendo usado como um sensor que permite ligar o LED vermelho, quando o 

controle é acionado. 

É possível que o LED vermelho fique piscando. Isto ocorre pelo fato do sinal 

enviado pelo controle para a TV ser um sinal oscilante, isto é, que varia no tempo. Isso 

significa que o LED do controle está piscando a uma frequência que a sua TV é capaz de 

captar. Isto explica porque o controle do aparelho de DVD não aciona a sua TV, pois ele pisca 

em uma frequência diferente. É, em alguns aspectos, como as diferentes frequências das 

emissoras de rádio, que são captadas apenas se o aparelho estiver configurado para recebê-las. 
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11.14 ESPECTROSCOPIA DA LUZ
87

 

  

Dados da aula: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Compreender através da observação, o fenômeno de dispersão da luz; 

 Compreender as diferentes cores que se formam a partir do branco, como uma 

consequência da refração diferenciada para cada cor; 

 Determinar as cores presentes num espectro luminoso de uma lâmpada gasosa. 

Duração das atividades 

100 min (2 aulas) 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

 Natureza da luz; 

 Propagação e formação das ondas eletromagnéticas; 

 Leis da Reflexão e Refração da luz. 

Estratégias e recursos da aula 

1. Observação da dispersão da luz – espectro da luz branca. 

É interessante que o professor já comece a aula com uma demonstração simples da 

dispersão da luz solar. O dispositivo mais adequado para se realizar essa experiência, seria 

uma rede de difração ou um prisma. Entretanto, como forma mais acessível, incentive os 

alunos a usarem um CD de música. Exemplifique situações cotidianas onde este fenômeno 

pode ocorrer, por exemplo: Formação do arco-íris, construção de dispositivos 

espectrofotômetros etc. 

Durante a demonstração com o CD, questione aos alunos: 

Em quantas cores a luz branca pode ser vista ao ser decomposta? 

Resposta Esperada: Sete, o que não está completamente correto. 

Explique o conceito de “spectrum” e mostre que, na realidade, há um contínuo de 

cores, desde o vermelho ao violeta, formando infinitas cores, mas que em nosso dia-a-dia são 

resumidas em sete (violeta, anil, azul, verde, amarela, laranja e vermelha). A ideia de sete 

cores é uma visão limitada de uma distribuição discreta das cores, porém há uma distribuição 

contínua de cores, o que forma um espectro infinito de cores, pois cada uma das cores pode 

aparecer com diversas tonalidades.  

  

                                                             
87 Adaptada de: VENTURA, Daniel Rodrigues. Espectroscopia da luz. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33330> Acesso: 14 mai. 2018. 
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Figura 1:  Espectro visível da luz. 

 

Fonte: http://luzecorisec.blogspot.com/2010/10/comprimento-de-onda-do-espectro-visivel.html. 

  

A seguir, mostre aos alunos um vídeo educativo "De onde vem o arco-íris" 
88

 que 

relata como acontece a dispersão da luz (Figura 1), formando o arco íris e como funciona o 

disco de Newton (Figura 2), onde todas as cores são colocadas para girar e forma uma única 

cor.  

Figura 2: Decomposição da luz branca pelo diamante. 

 

Fonte: http://espacoterapeuticoreluz.blogspot.com/2010_11_01_archive.html. 

 

A luz ao atravessar o prisma tem refração diferenciada, devido ao fato de cada cor 

possuir uma frequência diferente, logo muda de velocidade e tem refração diferenciada para 

cada cor, o que provoca a sua decomposição, por isso a sequência das cores fica distribuída 

como na Figura 1 do espectro visível. De acordo com a estrutura física da escola, 

particularmente no que se refere à possibilidade de escurecimento do ambiente, é 

recomendada a reprodução experimental do fenômeno de dispersão luminosa. 

A Figura 3, a seguir, ilustra um importante feito do senhor Isaac Newton, para 

mostrar a composição da luz branca. Para mostrar esse fenômeno, o professor deve levar um 

disco
89

 destes e colocá-lo a girar em alta velocidade e mostrar que ele ficará esbranquiçado. 

 

                                                             
88 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=oTqjzmhXHdk>. 
89 Uma maneira simples de realizar esta experiência é colorir um recorte de cartolina branca com as  dimensões 

de um CD e colar em um CD em desuso. Prenda bem o "Disco de Newton" a um pequeno ventilador e coloque o 

para girar. Peça os alunos que observem o fenômeno e o descreva.  
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Figura 3: Disco de Newton. 

 

Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/bem-estar-cromoterapia/imagens/cromaterapia-

12.jpg>. 

 

Após a exibição do vídeo e observação das Figuras 1 e 2, o professor solicita aos 

alunos, para que em grupo, elaborem uma explicação para a o fenômeno e apresentem aos 

seus colegas. 

Nesta explicação deve ficar claro como acontece a refração da luz ao passar para um 

meio cujo índice de refração é diferente, como quando passa do ar para a água ou para o 

vidro. 

Caso haja necessidade, o professor pode orientar os alunos a reverem o fenômeno de 

refração, por meio das aulas Refração da Luz – Lentes
90

 e Luz: cor, frequência, cromaticidade 

e velocidade
91

.  

  

2.  A cor de um objeto. 

Entendendo as cores que vemos para cada objeto. Com as considerações de reflexão, 

refração e dispersão da luz, esclareça para o aluno que a cor de um objeto é, em geral, vista 

pela luz que ele reflete. Todavia, existem objetos que são vistos não pela luz que refletem, 

mas pela luz por eles emitida, devido à sua alta temperatura. Dê exemplos, como o sol, como 

uma lâmpada incandescente, etc. 

2.1.  Nesta etapa inicialmente apresente o filme "Mago da Física - Luz e Cores (Primárias e 

Secundárias)"
92

. 

                                                             
90 FARIA, José Angelo. Refração da luz: lentes. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33054>. 
91 GOMES, José Marcelo. Luz: cor, frequência, cromaticidade e velocidade. 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26697>. 
92

 Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0>. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33054
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26697
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2.2.  Após exibir este filme, forme uma roda de discussão colocando os alunos em círculo na 

sala. Na discussão levante a explicação dos seguintes aspectos da luz: 

Questione e aguarde uma explicação por parte dos alunos: Quais são a cores 

primárias? Como posso produzir as cores secundárias? 

 

2.3. Cores dos objetos  

Uma explicação para pode ser construída a partir das atividades experimentais 

sugeridas no objeto educacional “A cor da luz e a cor dos objetos”
93

, seguidas de discussão, 

fomentada pela questão: Misturar cores de luz não é a mesma coisa que misturar cores de 

tintas?   

Caso seja viável pela estrutura da escola
94

, o professor pode apresentar um novo 

problema, desta vez trabalhando com a cor de objetos e não com a cor da luz. 

  

  Procedimento: Escureça a sala e pegue o cartão vermelho e o azul, ilumine os dois com a 

luz azul. 

 

 O que será observado:  O cartão azul permanecerá com sua cor e o vermelho ficará preto 

(teste essa experiência antes de realizá-la; caso seja necessário, aumente as camadas de 

celofane azul de modo a evitar que alguma luz branca ilumine o cartão vermelho e permita 

que se possa ter uma ideia de sua cor). 

Deixe que os alunos constatem a cor de cada objeto iluminado com a cor azul. 

Em seguida, mude a luz para amarela. Neste caso, os cartões devem ficar pretos (faça testes 

e ajustes no celofane amarelo, caso seja necessário). Feitas essas observações, acenda as luzes 

da sala e mostre as cores dos cartões. Em seguida, peça aos alunos que novamente apresentem 

suas explicações para o que estão observando.  

 

3. Lâmpada Gasosa. 

Nesta atividade deve ser discutida a luz gerada por diferentes fontes, iniciando pelo 

Sol como mostra a Figura 4.  

 

 

                                                             
93Disponível em: 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/7870/Acordaluzeacordosobjetos.pdf?sequence=1

>. 
94 No caso da inviabilidade de realização experimental, o professor pode recorrer ao vídeo Filtro de luz, que 

aborda o conteúdo de forma problematizadora.< https://www.youtube.com/watch?v=OzGwfJzspB4>. 
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Figura 4: Sol à temperatura atual de 15,7 x 10
6
 K. 

 
Fonte: <http://www.presenteparahomem.com.br/wp-content/uploads/2009/11/sol-temperatura-

energia.jpg>. 

 

A cor alaranjada é porque o pico da distribuição espectral está sobre a faixa de 

comprimento de onda alaranjada. 

Essa atividade deve ser iniciada mostrando aos alunos o princípio de funcionamento 

básico de uma lâmpada de filamento, a convencional. Dê ênfase à temperatura alcançada pelo 

filamento da lâmpada (geralmente de tungstênio), recorrendo aos vídeos educativos "Como 

Funciona a Lâmpada Fluorescente"
95

, “O funcionamento das lâmpadas incandescentes”
96

 e 

“Explicando a Lâmpada Incandescente”
97

 

Após a reprodução do vídeo, o professor deve possibilitar aos alunos a familiarização com o 

espectro de emissão de uma lâmpada, que é próximo do espectro de emissão de um corpo 

negro, enfatizando que a luz emitida pela lâmpada depende fortemente da temperatura 

alcançada pelo filamento e que, na realidade, o espectro de uma lâmpada convencional é 

contínuo. 

 

Figura 5: Espectro de emissão de uma lâmpada gasosa para diferentes temperaturas do filamento. 

 

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Black_body.svg>. 

                                                             
95 Como Funciona a Lâmpada Fluorescente. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Fyys2P3HbG8>. 
96 O funcionamento das lâmpadas incandescentes. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=qmWpbykZBBQ>. 
97 Explicando a Lâmpada Incandescente. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=QHOHs1bMBhk&NR=1>. 
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Ao final, é sugerido que o professor solicite aos alunos que grupos discutam e façam 

um pequeno texto, ressaltando as diferenças das fontes de luz incandescente (lâmpada de 

filamento) e fluorescente (lâmpada fria). O texto deve ser lido para os demais alunos da sala e 

discutido.   
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11.15 TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS: RECONHECIMENTO, 

REPRESENTAÇÃO E MODELOS EXPLICATIVOS 

 

RECONHECIMENTO DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS
98

 

MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; GIORDAN, 

Marcelo (orgs.) 

VIDOTTI, Isaura Maria Gonçalves et al.(elaboradores) 

 

INTRODUÇÃO 

  

O homem, como qualquer ser vivo, sempre lutou pela sua sobrevivência. A 

confecção e o aprimoramento de ferramentas, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, 

bem como de técnicas cerâmicas e metalúrgicas surgiram do empenho de grupos humanos 

para garantir essa sobrevivência. A descoberta e o controle do fogo caracterizam a mais 

importante conquista do homem, pois tornou possível quase todas as realizações técnicas que 

se seguiram. Obter alimentos, vestuário, abrigo, água e energia constituem exigência básica 

para se sobreviver nas condições impostas pelo ambiente. Essas necessidades foram supridas 

principalmente, pelo uso e transformação de materiais da natureza (atmosfera, hidrosfera, 

litosfera e biosfera). Entre os materiais extraídos da natureza e utilizados atualmente na 

agropecuária, na construção civil, na indústria e como combustíveis (para transporte, 

aquecimento, cocção de alimentos e caldeiras industriais), alguns são processados para uso 

imediato, como o carvão mineral, pedras para revestimento, ferro, cobre, alumínio etc. Outros 

servem como matéria-prima na produção de materiais diversos, como por exemplo a amônia. 

Todos esses processos envolvem transformações químicas. 

 

COMO RECONHECER UMA TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA? 

  

Considere por exemplo, a queima do enxofre, processo que envolve interação do 

enxofre com o oxigênio do ar, notam-se alguns sinais indicativos dessa interação, tais como, 

mudança de odor, aparecimento de luz e formação de gás. A esses sinais chamamos de 

evidências. Em geral, é a partir da observação de evidências, que se pode concluir que houve 

                                                             
98 MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro; GIORDAN, Marcelo (orgs.); VIDOTTI, Isaura Maria Gonçalves et 

al.(elaboradores). Transformações químicas: reconhecimento, representação e modelos explicativos. São Paulo: 

USP/FAFE, s/d. Disponível em: 

<http://www.cienciamao.usp.br/dados/pru/_transformacoesquimicas.apostila.pdf
 
>. Acesso em: 06 jun. 2018. 
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interação geradora de transformação. As características observadas no instante em que 

iniciamos as observações sobre o sistema, isto é, sobre aquela porção do universo considerada 

para o estudo, constitui o que chamamos de estado inicial. Aquelas observadas ao término do 

estudo formam o estado final. 

 Na tabela a seguir foram registradas observações relativas a alguns eventos: 

 

Tabela 1: Evidências de transformação química. 

 

Fonte: IBID, nota de rodapé 95. 

 

 Analisando a Tabela: 1. Quais as evidências de transformação observadas? 2. 

Considerando que a transformação química se caracteriza pela formação de novo material, 

quais os eventos indicados na tabela que podem ser considerados transformações químicas? 

Justifique. 

 A química se preocupa particularmente com o estudo das transformações que 

produzem novos materiais – transformações químicas. Neste caso, um ou mais dos materiais 

que compõem o estado inicial do sistema – os reagentes – são transformados, surgindo no 

estado final novos materiais – os produtos. 
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Transformação química 

REAGENTES                 PRODUTOS 

 De acordo com essa representação, pode-se indicar os reagentes e os produtos 

envolvidos na queima do enxofre. 

Transformação 

Enxofre + Oxigênio                         Dióxido de enxofre 

  

Como se viu, as transformações químicas são reconhecidas por meio de evidências, 

tais como: produção de gases, mudança de cor, formação de sólido, liberação ou absorção de 

energia, na forma de calor, luz e/ou eletricidade e formação de novo material. 

Considere o exemplo mostrado a seguir: 

 

Tabela 2. Interação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio. 

 

Fonte: IBID. 

3. Considerando os resultados apresentados, pode-se afirmar que ocorreu transformação 

química? Justifique.  

4. A ausência de evidências não garante que não tenha ocorrido transformação, mas sugere a 

necessidade de se procurar por meios indiretos “sinais” de transformação, que possam 

conduzir a uma resposta mais confiável. É o caso, por exemplo, do uso de indicadores, como 

a fenolftaleína, mostrado a seguir: 

 

Tabela 3: Interação entre ácido clorídrico, hidróxido de sódio e fenolftaleína. 

 

Fonte: IBID 
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 Considerando agora os resultados e o que foi discutido até este momento, pode-se 

afirmar que a interação das soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio resulta em 

transformação química? Justifique. 

Faça agora você:  

1. Indique quais eventos são transformações químicas. Justifique.  

a) queima de uma vela  

b) enferrujamento de um portão de ferro 

 c) aquecimento da água até a ebulição  

d) queima da gasolina no motor do carro  

e) “fervura” da água oxigenada quando colocada num ferimento 

 f) sublimação da naftalina (mudança de estado físico: sólido para gás) 

 

Como reconhecer se houve formação de novo material? 

 Uma forma eficiente de se obter informações sobre a formação de novo material é 

investigando as suas propriedades, que naturalmente devem ser diferentes das propriedades 

das substâncias iniciais. São propriedades características importantes: a densidade, as 

temperaturas de fusão e ebulição e a solubilidade. 

 Considere como exemplo a queima do magnésio, descrita na Tabela 1. Comparando-

se as propriedades das substâncias que compõem o sistema no estado inicial com as 

propriedades das substâncias no estado final, pode-se concluir que de fato a queima do 

magnésio é uma transformação química, pois o óxido de magnésio apresenta propriedades 

diferentes do magnésio e do oxigênio, como mostra a Tabela 4 

 

Tabela 4: Propriedades das substâncias. 

 

Fonte: IBID. 

  

As substâncias podem ser identificadas por suas propriedades características. A cor e 

o cheiro, por exemplo, podem identificar uma dada substância, porém, tais propriedades não 

são suficientes para identificá-la ou distingui-la de uma outra.  
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 As propriedades, como a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a 

densidade e a solubilidade, são propriedades que servem como meios de identificação das 

substâncias, pois dependem apenas da natureza delas e independem de sua quantidade ou sua 

procedência. 

 

TEMPERATURAS DE EBULIÇÃO, FUSÃO E SOLIDIFICAÇÃO 

 

Considere o gráfico que relaciona as temperaturas medidas no decorrer do 

aquecimento de uma amostra de água, em função do tempo. 

 

 

Figura 1: temperaturas de ebulição, fusão e solidificação. 

 

Fonte: IBID 

 A análise do gráfico permite observar que no início do aquecimento (tempo = 0 

minutos) a temperatura da água era 20°C; após 6,0 minutos de aquecimento, a temperatura 

subiu até 97°C, permanecendo constante em 97°C no intervalo de tempo de 6 a 12 minutos, 

mesmo tendo se continuado o aquecimento. No gráfico, isso aparece como uma linha paralela 

ao eixo do tempo (patamar). Nesse patamar, coexistem água líquida e vapor de água. A 

temperatura constante correspondente à ebulição do líquido é chamada temperatura de 

ebulição, sendo a ebulição a mudança do estado líquido para o estado de vapor.  

 O fato de a temperatura ter permanecido constante, embora o sistema continuasse a 

receber calor, pode ser entendido considerando que esse calor foi utilizado na separação das 

partículas de água. 

Faça agora você: 

1. Considere que um professor distribuiu amostras de 30,0 mL, 50,0 mL e 100,0 mL de 

acetona, para que os alunos determinassem a temperatura de ebulição. Esboce num gráfico de 

temperatura × tempo as curvas de aquecimento para as 3 amostras recebidas, utilizando para 

isso, os mesmos eixos. 
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2. Considere o aquecimento do naftaleno, substância sólida, comercialmente vendida como 

naftalina, cuja fusão ocorre a 80°C. 

 a) Esboce a curva de aquecimento desse sólido até a sua fusão, passagem do estado sólido 

para líquido.  

b) Esboce a curva de solidificação, passagem do estado líquido para sólido, dessa mesma 

substância. 

DENSIDADE 

  

Em linguagem corrente é comum dizer que o ferro é mais pesado que o algodão. Esta 

afirmação, porém, apresenta uma contradição evidente, já que em 1 kg de ferro e em 1 kg de 

algodão, a quantidade de material é a mesma, ou seja, a massa é a mesma. A diferença está no 

volume ocupado pelas amostras. Assim, 1 kg de algodão ocupa um volume muito maior do 

que 1 kg de ferro. A propriedade que relaciona massa (m) e volume (V) de um dado material é 

a densidade (d). Matematicamente expressa-se essa relação como d = m/V. Se a massa for 

expressa em gramas (g) e o volume em cm
3
 a densidade será expressa em g/cm

3
. Isso significa 

que a densidade expressa a massa de 1 cm
3
 do material. Também se pode expressar a 

densidade em kg/dm
3
. A densidade, como toda propriedade característica, não depende da 

quantidade do material e sim de sua natureza. A densidade é uma propriedade que assume 

valor constante para qualquer amostra do mesmo material e devido a isso, permite a sua 

identificação. 

Faça agora você: 

1. Considere os dados de massa e volume relativos a três amostras de metais aparentemente 

semelhantes contidos na tabela que segue. 

Figura 2: Tabela de densidade. 

 

Fonte: IBID. 

a) Quais amostras são do mesmo metal? Justifique. 

b) Pode-se identificar uma substância pela sua densidade? Por quê? 
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As misturas não apresentam densidade característica como as substâncias puras. Por 

exemplo, misturas de álcool e água apresentam densidades diferentes, em função das 

quantidades de água e álcool usadas.  

A tabela a seguir contém valores de densidade de misturas constituídas por diferentes 

volumes de etanol em 100 cm
3
 da mistura. 

Tabela 6: Composição da mistura. 

 

Fonte: IBID. 

Considerando que a densidade da água é 1,0 g/cm
3
 e a do etanol é 0,79 g/cm

3
 a 25°C, 

como varia a densidade da mistura em relação às densidades de seus componentes, quando 

aumenta a relação quantidade de álcool/quantidade de água?  

Como se pode perceber, quanto maior a quantidade de água mais próxima de 1,0 

g/cm
3
 é a densidade da mistura; quanto maior a quantidade de álcool, mais próxima de 0,79 

g/cm3 é a densidade da mistura.  

Faça agora você: 

1. Em alguns postos de abastecimento de álcool combustível existe um aparelho que permite 

avaliar a qualidade do álcool hidratado, isto é, se ele está dentro dos padrões estabelecidos por 

lei. Esse aparelho contém o álcool comercializado e duas esferas de cores diferentes. 

 

Figura 3: Funcionamento do aparelho. 

 

Fonte: IBID. 

 

A situação 1 mostra o comportamento das esferas quando o álcool contém o teor de água 

previsto por lei. As situações 2 e 3 mostram o comportamento das esferas quando isso não 

ocorre. A análise das situações permite concluir: 



146 
 

 I. as esferas A e B são do mesmo material.  

II. na situação 2 há menos água no álcool do que o estabelecido por lei. 

III. na situação 2 há mais água no álcool do que o estabelecido por lei. 

IV. na situação 3 há mais água no álcool do que o estabelecido por lei. 

 

Dessas afirmações estão corretas:  

a) I e II          b) II e IV          c) I, II e IV          d) III e IV          e) I, III e IV 

 

SOLUBILIDADE 

Uma quantidade de açúcar equivalente a um grão de arroz dissolve-se totalmente em 

um volume de água correspondente à altura de 2 cm de um tubo de ensaio; por outro lado, a 

mesma quantidade de enxofre adicionada ao mesmo volume de água, não mostra sinais de 

dissolução. Considerando iguais condições experimentais, percebe-se que há materiais 

solúveis e materiais muito pouco solúveis em água. 

 A solubilidade é a propriedade que uma substância apresenta, de formar com outra 

uma mistura homogênea (aspecto uniforme em toda a sua extensão) chamada solução. Esta é 

formada pelo soluto (material que se dissolve e que se encontra em menor quantidade) e 

solvente, agente da dissolução (material presente em maior quantidade do que a do soluto). 

Há materiais que apresentam solubilidade limitada em água, isto é, existe uma quantidade 

máxima que pode estar dissolvida num dado volume de solvente, em uma dada temperatura. 

Esta quantidade é comumente expressa em gramas/100 g de água, ou em gramas de soluto por 

litro de solução, sendo chamada solubilidade do material. Quando a solução contém uma 

quantidade de soluto igual a sua solubilidade, diz-se que ela é saturada e quando a quantidade 

dissolvida é inferior, diz-se que é insaturada. 
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11.16 TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: NASCE UMA ESTRELA
99

  

 

Ao contrário do que você pode estar pensando, não se trata de uma atriz ficando 

famosa, mas de uma estrela mesmo! Aqueles pontinhos luminosos que vemos no céu à noite, 

que parecem tão eternos e imutáveis, também têm um ciclo de vida: nascem crescem e 

morrem. Vamos dar uma olhadinha no ciclo desses astros. 

As estrelas nascem nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas 

basicamente de Hidrogênio e o Hélio (os elementos mais comuns no Universo). Pode haver 

regiões da nebulosa com maior concentração de gases. Nessas regiões a força gravitacional é 

maior, o que faz com que ela comece a se contrair. Quando um gás se contrai, ele esquenta 

(note, por exemplo, que, ao encher um pneu de bicicleta, a bomba fica quente porque o ar foi 

comprimido). Por isso a temperatura desses gases vai aumentando. A temperatura final vai 

depender do tamanho dessa região mais densa. Se houver muito gás a temperatura aumentará 

o suficiente para "acender" o combustível nuclear e iniciar a queima do Hidrogênio (fusão 

nuclear), isso libera muita energia: nasce uma estrela! Caso contrário, se não há massa 

suficiente, após a contração o objeto começa a se esfriar, é o que chamamos de Anãs Marrons. 

Esse tipo de astro produz muito pouca energia, são mais parecidos com planetas como Júpiter 

do que com as estrelas. A massa mínima para acender as reações nucleares e formar uma 

estrela é de 50 vezes a massa de Júpiter. 

No início as estrelas produzem o Hélio a partir do Hidrogênio (H), depois o Hélio 

(He) é queimado produzindo Lítio, e assim por diante. Dessa forma elas vão criando 

elementos novos. Essas reações ocorrem na região mais central, denominada núcleo. O que 

mantém as estrelas estáveis é um equilíbrio entre a força gravitacional (que tende a puxar todo 

o seu conteúdo para o centro) e a pressão (que faz com que os gases se expandam). Quanto 

maior a temperatura, maior a pressão. 

Os tamanhos das estrelas podem ser bem diferentes. O seu diâmetro pode variar de 

um centésimo do diâmetro do Sol, até mil vezes esse tamanho. Para se ter uma ideia, o 

diâmetro do Sol é de 1 milhão e 400 mil quilômetros, aproximadamente cem vezes maior que 

o da Terra. 

À medida que as estrelas vão queimando o seu combustível nuclear a temperatura 

(no seu centro) vai aumentando, isso faz com que elas se expandam virando o que chamamos 

de Gigantes Vermelhas. Quando o Sol atingir essa fase engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra, 

                                                             
99

 Disponível em: <http://www.cbpf.br/~martin/CAMS/Estrelas/vidaestrelas.html >. Acesso 25 mar. 2018. 
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chegando próximo à órbita de Marte. Não se desespere, ainda faltam uns 4 bilhões de anos 

para isso acontecer! O Sol é uma estrela de meia idade, existindo a 4,5 bilhões de anos. 

A morte de uma estrela vai depender de sua massa. Se ela tiver menos que oito vezes 

a massa do Sol, ela se esfriará lentamente virando uma Anã Branca. A estrela libera alguns 

gases, que ficam entorno dela formando uma Nebulosa Planetária. As Anãs Brancas podem 

ter tamanhos comparáveis aos da Terra, porém com massas próximas às do Sol. Dessa forma 

uma colher de chá desse tipo de estrelas pesaria uma dezena toneladas! Se a estrela tiver uma 

massa maior que oito vezes a do Sol, ela terá uma morte catastrófica. Como dissemos antes, 

as estrelas vão produzindo elementos novos, o que libera energia. Isso ocorre para todos os 

elementos mais leves que o ferro. Já para produzir este último consome-se energia. Assim na 

produção do ferro grande parte da energia da estrela é sugada, e ela acaba resfriando-se 

repentinamente. O núcleo é totalmente transformado em ferro em poucas horas! Dessa forma 

a pressão cai bruscamente e as camadas externas começam a despencar em direção ao centro 

da estrela, ali encontram-se com o núcleo sólido de ferro e quicam, sendo ejetadas para o 

espaço sideral a altas velocidades: É o que chamamos de Supernova. Com a energia dessa 

explosão são produzidos todos os elementos mais pesados que o ferro. Os gases liberados no 

espaço dão origem a uma nova nebulosa (na qual poderão surgir novas estrelas). 

O destino do que sobrou no núcleo é novamente ditado pela massa. Se esta for menor 

que 2 ou 3 vezes a massa do Sol ele virará uma estrela de nêutrons. Se for maior, dará origem 

a um buraco negro.  

O Universo era composto inicialmente só de H e He, portanto toda a matéria que nós 

conhecemos foi produzida nas estrelas! Tem mais: como aqui na Terra nós encontramos todos 

os elementos mais pesados que o ferro, isto significa que a nebulosa que deu origem ao Sol (e 

à Terra) é proveniente da explosão de uma supernova. Nós somos então poeira de estrelas! 

Não confunda 

As estrelas produzem a sua energia por um mecanismo chamado fusão nuclear. 

Nesse processo dois elementos simples se fundem para produzir um elemento mais pesado, 

liberando muita energia. 

Não confunda com a fissão nuclear, processo utilizado nas usinas nucleares. Neste 

caso ocorre exatamente o contrário da fusão: Átomos muito pesados (como o Urânio) são 

quebrados, liberando energia. Infelizmente o resíduo desse processo é radioativo. 
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Figura 1: Imagens de uma Anã Marrom, tiradas pelo telescópio do monte Palomar, e pelo telescópio 

espacial Hubble. O objeto maior é a estrela em torno da qual gira a Anã Marrom que está à direita. 

 

 

Fonte: CBPF. 

Estrelas de nêutrons 

 Essas estrelas são o resíduo da explosão de uma supernova. O diâmetro de uma 

estrela de nêutrons é de uns 10 Km. Como elas têm massas um pouco maiores que a do Sol, 

são objetos inimaginavelmente densos: uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pode 

pesar um milhão de toneladas! 

 Algumas giram muito rápido, dando uma volta a cada milésimo de segundo! 

 As estrelas de nêutrons podem ter um campo magnético muito forte, o que faz que as 

ondas de rádio sejam emitidas num feixe estreito. Ao girar o pulso pode passar pela Terra, 

isso faz com que essas estrelas pareçam faróis cósmicos: daí vem o nome de Pulsar. 

Figura 2: Foto da nebulosa de caranguejo. Ela é o resíduo da explosão de uma supernova. Em seu centro 

foi detectado um pulsar (estrela de nêutrons). 

 

Fonte: CBPF. 

 

Como esses estros podem ser tão densos? De onde vem o nome Estrela de Nêutrons? 

Para responder a essas perguntas é preciso entender um pouquinho como é a estrutura 

da matéria. A matéria que compõe todos os objetos que encontramos na Terra está sob a 

forma de átomos. Os átomos têm um núcleo minúsculo formado essencialmente de nêutrons e 
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prótons, e uma nuvem de elétrons (quase pontuais) circundando-o. Para se ter uma ideia do 

tamanho do núcleo, pense num átomo como sendo o Maracanã (a nuvem de elétrons se 

estende até a arquibancada), o núcleo seria do tamanho de uma bola de futebol colocada no 

meio do campo! A matéria ordinária é então cheia de vazios! 

Já numa estrela de nêutrons não há mais átomos, todos os prótons se juntaram aos 

elétrons formando nêutrons. No mesmo espaço que ocupava um átomo, há agora uma massa 

um trilhão de vezes maior. É como ter o Maracanã repleto de bolas até o teto. 

Buracos negros 

Esses objetos misteriosos e tão falados são o resultado de explosão de uma estrela com 

muita massa. A força gravitacional é tanta, que nada pode impedir que a sua matéria caia 

indefinidamente até o centro. Em princípio esses objetos seriam pontuais, mas possuem 

massas bem maiores que a do Sol! Próximo ao buraco negro o campo gravitacional é muito 

intenso. Existe uma certa distância do buraco negro, chamada de horizonte dos eventos a 

partir da qual nada pode sair, nem a luz! Mas ao contrário do que muita gente pensa, a atração 

gravitacional fora do horizonte é a mesma que seria produzida por qualquer outro corpo de 

mesma massa. No entanto esta pode aumentar sem limites à medida que o buraco vai sugando 

material próximo, e por isso um único buraco negro poderia vir a ter a massa de milhões de 

estrelas. Para compreender esses objetos é preciso entender um pouco da teoria da 

relatividade geral de Einstein. Mesmo assim ainda há muitas dúvidas acerca desses astros, 

despertando o interesse de muitos cientistas. 

Como podemos ver esses objetos, já que eles não emitem luz? Um buraco negro não 

pode ser visto diretamente. No entanto, a matéria que é sugada por ele começa a girar muito 

rápido entorno do buraco negro, formando um disco que emite muita luz. 

 

Figura 3: O disco que vemos nessa imagem possivelmente seja o traço da presença de um buraco negro. 

Foto do telescópio espacial Hubble. (NGC4261) 

 

Fonte: CBPF. 
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11.17 TEXTO ORIGEM DOS ELEMENTOS QUÍMICOS MAIS “PESADOS” 

(IF/UFRGS)
100

  

 

Para responder sobre a origem dos elementos químicos de massa elevada precisamos 

antes falar sobre elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons são detectados como partículas 

negativas de massa bastante pequena comparada às massas dos prótons e nêutrons. De acordo 

com os modelos vigentes na Física, o elétron é uma partícula fundamental, não sendo, 

portanto, composto de partículas menores. No entanto, tanto o próton (partícula positiva) 

quanto o nêutron (partícula neutra) são compostos por partículas menores chamadas quarks. 

Elétrons, prótons e nêutrons são muito abundantes no Universo e é a partir deles que 

os elementos químicos são sintetizados. As teorias físicas e as observações astrofísicas 

recentes apontam as estrelas como as principais responsáveis pela síntese dos elementos. 

Dependendo da sua temperatura, uma estrela pode ser rica em hidrogênio, hélio, carbono e 

assim por diante. Quanto mais quente uma estrela, maior a possibilidade que nela sejam 

sintetizados elementos mais pesados. De um modo bastante simplista, pensemos em estrelas 

como o Sol, tipicamente ricas em hidrogênio. O hidrogênio é submetido a reações de fusão 

nuclear a altas temperaturas (10
7
 a 10

10
 K). Essas reações acontecem por causa do campo 

gravitacional intenso (as estrelas são em geral, massivas), pela alta pressão (alta densidade de 

hidrogênio) e pelas em altas temperaturas. Para cada reação de fusão do hidrogênio 

originando hélio, parte da energia resultante escapa da estrela, enquanto que uma porção dela 

fica retida na própria estrela, realimentando novas reações de fusão e desencadeando a síntese 

de elementos cada vez mais pesados. Em temperaturas mais altas ainda, o hélio dará origem 

ao carbono, por exemplo. 

Em um processo de escala cosmológica, as estrelas vão dessa forma, sintetizando 

elementos cada vez mais pesados com a consequente diminuição na densidade de hidrogênio. 

Há, então, um aumento substancial da temperatura na estrela com consequências graves para 

seu equilíbrio dinâmico, o que culmina no evento catastrófico chamado de explosão de 

supernova
101

·. É nesse momento que a síntese dos elementos mais pesados que o ferro pode 

acontecer e que ocorre, de fato, a síntese de grande parte dos núcleos pesados que 

conhecemos. Na explosão de supernova, muitos desses núcleos recém-formados são lançados 

                                                             
100 Disponível em:<http://lief.if.ufrgs.br/~jader/origem.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
101 Nome dado a corpos celestes que surgem após as explosões de estrelas com mais de 10 massas solares, 

produzindo objetos cujo brilho pode intensificar-se em 1 bilhão de vezes a partir de seu estado original tornando 

a estrela tão brilhante quanto uma galáxia, mas com o passar do tempo sua temperatura e brilho diminuem até 

chegarem a um grau inferior aos primeiros. 
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pelo espaço e acabam de algum modo fazendo parte da formação de planetas e de outros 

astros. 

Dentre os elementos químicos formados no processo de supernova, alguns são 

naturalmente instáveis ou radioativos, pois seus núcleos foram sintetizados de um modo 

extremamente violento resultando em uma configuração de prótons e nêutrons que não 

aconteceria espontaneamente. Estes núcleos terão uma tendência a sofrer desintegrações para 

se tornarem mais estáveis. Aqueles que tiverem meia-vida relativamente curta desintegram-se 

rapidamente, porém os que têm meia-vida longa podem passar a fazer parte da composição da 

crosta de algum planeta e podem levar milhões ou bilhões de anos para obterem uma 

configuração estável. Esta é a razão pela qual elementos como o urânio existem na Terra 

ainda hoje. 

Podemos, no entanto, encontrar elementos radioativos naturais com meias-vidas 

relativamente curtas na Terra também. Estes, porém, são formados a partir da desintegração 

de núcleos-pai como o U-238, Th-232 e U-235  

Quando falamos em fonte de radiação devemos abordar também as fontes artificiais, 

que é o que mais nos interessa na nossa área. As fontes artificiais podem ser usadas para 

vários fins práticos, mas entre suas maiores contribuições podemos citar a sua utilização para 

o radiodiagnóstico. Entre as fontes artificiais, temos a produção de raios X, os aceleradores de 

partículas, os irradiadores com radioisótopos e as fontes de nêutrons. No caso dos tubos de 

raios X e aceleradores de partículas, a radiação é obtida a partir do uso de energia elétrica. Já 

os irradiadores com radioisótopos utilizam fontes radioativas e as fontes de nêutrons 

produzem radiação através de reações nucleares produzidas a partir de partículas alfa que são 

emitidas por algum material radioativo e direcionadas a um alvo. 

Em se tratando de proteção aos efeitos das radiações em nosso organismo, é preciso 

entender como ocorre a interação das radiações com órgãos e tecidos e, por isso, é necessário 

saber do que o corpo humano é composto. Estes estudos consideram o Homem Referência 

como a composição padrão do corpo humano, definida em termos de massa e porcentagem de 

cada elemento. A tabela 7 apresenta a composição química do homem referência, com uma 

massa de 70 kg e densidade de 1,025 g/cm3 (1,025 g de massa a cada 1 cm
3
 de volume): 
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Tabela 7: Composição do Homem Referência. 

 

Fonte: Adaptada de TAUHATA
 
 et al

102
 (2003). 

 

Obs.: Constam ainda frações menores de massa, as quais totalizam cerca de 0,2% da 

massa total. Em ordem decrescente: ferro, flúor, zinco, rubídio, estrôncio, bromo, chumbo, 

cobre, alumínio, cádmio, boro, bário, prata, manganês, iodo, níquel, ouro, molibdênio, cromo, 

césio, cobalto, urânio, berílio e rádio. 

Em síntese, nosso corpo pode ser considerado uma verdadeira tabela periódica, 

devido a grande variedade de elementos químicos presentes em sua estrutura. Dependendo 

dos estudos a serem realizados em relação à interação das radiações com o corpo humano, 

utilizam-se composições mais simplificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 TAUHATA, Luiz. et al Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. 5 revisão. Rio de Janeiro: IRD/CNEN, 

2003.  
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11.18 REPORTAGEM DA BBC: NASA PREVÊ DESCOBERTA DE VIDA 

ALIENÍGENA ATÉ 2025
103

  

 
Figura 1: Existe vida além da Terra? Cientistas da Nasa acreditam que encontrarão sinais dela em dez 

anos – Science photo library. 

 

Fonte: BBC. 

Existe vida fora da Terra? Aparentemente sim, e poderíamos descobrir sua existência 

na próxima década. Segundo a cientista-chefe da Nasa, Ellen Stofan, teremos registros de 

alienígenas que vivem em outros planetas até 2025. 

Stofan acredita que serão encontrados sinais de vida fora da Terra em até 10 anos, e 

provas definitivas disso em até 20 anos. "Nós sabemos onde procurar. Então sabemos como 

procurar", disse, em um debate transmitido na Nasa TV sobre a possibilidade de encontrar 

outros "mundos habitáveis". 

"Na maioria dos casos, nós temos a tecnologia e estamos no processo de implementá-

la. Então acreditamos que estamos definitivamente no caminho certo para isso." 

O que estamos procurando? E onde? 

As primeiras descobertas de vida fora da Terra provavelmente estão mais perto do 

que imaginamos, mas não serão homenzinhos verdes em naves espaciais e, sim, alguma 

espécie de plâncton ou de alga. 

Existe muita água no Sistema Solar. É quase certo que existam oceanos de água 

salgada sob as conchas geladas das luas de Júpiter, Europa e Ganymede, assim como na lua 

de Saturno, Enceladus. 

A água é mantida líquida pela gravidade intensa dos planetas gigantes onde as luas 

orbitam, que os deforma e contribui para o aquecimento de seus núcleos. 

                                                             
103 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150409_nasa_vida_alienigena_rm>. 

Reportagem de: 9 abr. 2015. Acesso em: 29 abr. 2018. 
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Acredita-se que Enceladus tenha atividade vulcânica nas profundezas de seu oceano, 

o que manteria a água aquecida. 

Acredita-se que todas as três luas têm mais água em seus oceanos do que todos os 

oceanos da Terra juntos. Ainda não é possível saber se há vida lá, mas são ótimos lugares para 

começar a procurar. 

E também há Marte, é claro. É quase certo que o planeta vermelho teve oceanos 

algum dia, e há evidências fotográficas sugerindo que ainda existe muita água escondida sob a 

superfície. Às vezes ela borbulha e forma rios temporários. 

O rover Curiosity da Nasa – veículo destinado a explorar a superfície de Marte – 

recentemente descobriu "moléculas orgânicas que contêm carbono". Isso significaria "blocos 

de vida em construção". É deles que nós somos feitos. 

No entanto, água e moléculas não significam vida. 

 

Figura 2: Cientistas acreditam que luas de Júpiter e de Saturno podem ter ambientes propícios para a 

formação de vida 

 

Fonte: BBC. 

Onde buscar vida? 

 Enceladus – a sexta maior lua de Saturno, com um oceano profundo de seis milhas. Tem 

fontes hidrotérmicas na base como aquelas que abrigam vida na Terra. E te, 125 milhas de 

géiseres de gelo na superfície. 

 Ganymede – a maior lua de Júpiter (e do Sistema Solar). Acredita-se que lá existe um 

grande oceano de água salgada. 

 Ganymede – a maior lua de Júpiter (e do Sistema Solar). Acredita-se que lá existe um 

grande oceano de água salgada. 
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Confiança na descoberta 

O próximo rover que será lançado com direção a Marte em 2020 irá buscar sinais de 

que pode ter existido vida no planeta. 

A Nasa também tem como objetivo enviar astronautas para Marte em 2030, um 

passo que cientistas como Ellen Stofan acreditam que será "chave" para procurar sinais de 

vida, porque mesmo com câmeras ultratecnológicas, encontrar fósseis usando o veículo é 

muito difícil – às vezes é preciso procurar embaixo da pedra, não nela em si. 

"Sou uma geóloga Eu saio a campo e abro rochas para procurar por fósseis", disse 

Stofan no painel. 

"Isso é difícil de encontrar. Então eu acredito fortemente que será necessário, em 

algum momento, colocar humanos na superfície de Marte – geólogos, astrobiólogos, químicos 

– para buscar provas da existência de vida que eles possam trazer de volta para a Terra para 

cientistas analisarem". 

 

Figura 3: Telescópio que será lançado em 2018 buscará sinais de vida. 

 

Fonte: BBC. 

A Nasa também está planejando uma missão para a Europa, uma das luas de Júpiter, 

que deverá ser lançada em 2022. 

O principal objetivo dessas missões, que custarão cerca de US$ 2,1 bilhões (R$ 6,4 

bilhões), é estudar se a lua congelada tem potencial habitável e, ao fazer isso, procurar 

também sinais de vida nas nuvens de vapor de água que aparentemente irrompem do polo sul 

da Europa. 

E a vida em torno de outras estrelas? O telescópio espacial James Webb, que será 

lançado em 2018 e custará US$ 8,8 bilhões (R$ 26,8 bilhões), é tão poderoso que pode 

analisar gases na atmosfera de planetas em volta de outras estrelas, buscando sinais de vida. 
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Figura 4 :Missões a Marte pretendem explorar melhor a superfície do planeta em busca de resposta sobre 

a possibilidade de vida no planeta. 

 

Fonte: BBC. 
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11.19 SUGESTÃO DE JOGOS
104

 

 

Jogo 1: Cruzamentos mendelianos: o bingo das ervilhas 

 

Figura 1: O bingo das ervilhas 

 

Fonte: NUNES (s/d). 

 

É um jogo extremamente simples, que pode ser utilizado para treinar o cruzamento. 

É um bingo composto por duas cartelas principais com todos os Genótipos e 

Fenótipos, sendo uma para a primeira lei e a outra para a segunda lei. 

Como jogar: 

Cada uma das leis de Mendel deve ser trabalhada separadamente no jogo. 

O professor deverá recortar os Genótipos e colocá-los dentro de um saco ou envelope 

(um para cada lei), para que os mesmos sejam retirados e anunciados. 

Cada jogador deverá receber uma cartela. 

O professor retira a ficha contendo o Genótipo respectivo ao bingo que ele for aplicar 

(o da Primeira Lei ou Segunda Lei, por exemplo: RV ou RRVV). 

Caberá ao jogador fazer o cruzamento e marcar na sua cartela aqueles fenótipos com 

as figuras coloridas. 

O Primeiro jogador que preencher a cartela pronuncia “Mendel”; o professor neste 

instante deverá interromper o bingo para fazer a conferência e anunciar se de fato o jogador 

ganhou o jogo de bingo. 

Caso o jogador não tenha ganhado, o professor dará sequência ao jogo e poderá pedir 

ao jogador que blefou para pagar uma prenda ou responder a uma questão de genética para 

que volte ao jogo. 

                                                             
104

 Jogos sugeridos por NUNES, Teresa, s/d. Disponíveis em: <http://pontobiologia.com.br/como-ensinar-as-

leis-de-mendel/>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
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Jogo 2: Carteando com Mendel 

Figura 2: Carteando com 

Mendel  

Fonte: IBID. 

É um jogo de cartas para a fixação de conceitos teóricos previamente trabalhados em 

sala de aula. 

Antes do início do jogo, é necessário que o professor apresente aos estudantes cada 

carta do baralho, atendo-se, nesse momento, a revisar conceitos envolvidos às cartas. 

São 17 cartas do baralho que formam quatro grupos temáticos, cada um composto 

por quatro cartas: 

(1) Mendel e seus estudos com a ervilha; 

(2) Conceitos básicos para o entendimento das Leis de Mendel; 

(3) Primeira Lei de Mendel; 

(4) Segunda Lei de Mendel. 

Uma carta que não faz parte dos agrupamentos retrata a figura de Mendel. 

 Como jogar: 

São necessários quatro participantes. 

O objetivo é reunir quatro cartas de um mesmo agrupamento temático. 

Para o início do jogo, as cartas devem ser embaralhadas e distribuídas a cada 

participante, que deve segurar suas cartas de forma que seu conteúdo não possa ser visto pelos 

demais jogadores. 

Aquele que receber cinco cartas começa a partida, selecionando uma carta indesejada 

e passando-a para seu colega da direita. 

O mesmo procedimento deve ser seguido pelo jogador que receber a carta, com a 

ressalva de que, para passar a carta que contém a figura de Mendel, deve necessariamente 

aguardar uma rodada. 
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Assim, ao receber a carta com a figura de Mendel, o jogador não pode direcioná-la 

imediatamente para seu colega da direita, devendo selecionar outra carta e, apenas quando 

receber novamente uma carta, pode passar aquela contendo a figura de Mendel ao jogador 

seguinte. 

O participante que conseguir reunir primeiro as quatro cartas de um mesmo 

agrupamento temático identifica-se, colocando-as sobre a mesa. Os demais jogadores 

conferem as cartas e o declaram ou não vencedor. 

Outras partidas podem ser realizadas até que os alunos mostrem ter compreendido as 

informações e os conceitos esquematizados nas cartas. 

Cabe ao docente orientar o número de partidas a serem realizadas, considerando que 

para cada uma são gastos de 5 a 10 minutos. 

 

Jogo 3: O jardim de Mendel 

Figura 3: O jardim de Mendel 

 

Fonte: IBID. 

Esse é um jogo que requer um pouco mais de planejamento, pois precisa ser 

construído. 

O jogo que se utiliza de um tabuleiro como base e simula o Jardim de Mendel, 

construído no Mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. 

As peças são colocadas no tabuleiro de maneira a simular o cruzamento entre 

linhagens para discutir a primeira lei de Mendel. 

Para esse jogo é importante a formulação de um problema e/ou de uma pergunta para 

que as peças não sejam colocadas no tabuleiro sem a compreensão do problema pois corre-se 

o risco dos estudantes se dispersarem ou, no limite, alcançarem somente uma aprendizagem 

mecânica, sem a devida reflexão. 

O estabelecimento de regras e premiações para a solução de problemas de Genética 

mendeliana fica a critério do professor e de seus estudantes. 
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Jogo 4: Que ervilha eu sou? 

Figura 4: que ervilha eu sou? 

 

Fonte: IBID. 

É um jogo com 6 tipos de cartas: 

(1) Carta “Introdutória” – cujo uso é opcional, apresenta uma breve biografia de 

Mendel, o porquê da escolha de ervilhas-de-cheiro como material biológico e as Leis de 

Mendel. 

(2) Carta “Alelos” – contém os pares de características fenotípicas estudadas por 

Mendel e a relação de dominância e recessividade entre eles. 

(3) Carta “Fenótipos” – A carta “Fenótipos” contém todas as combinações de 

características fenotípicas apresentadas nas Cartas “Que ervilha sou eu?”. 

Ela pode ser usada para auxiliar a descoberta de qual o fenótipo apresentado pelo 

grupo adversário. 

(4) Carta “Que ervilha sou eu?” – Cada carta contém uma imagem com três 

características fenotípicas de uma planta de ervilha cujo genótipo deverá ser descoberto pelo 

grupo oponente. 

O respectivo genótipo também está apresentado na carta. Além disto, são 

apresentadas 3 dicas. 

(5) Carta “Resolução” – contém a resolução dos cruzamentos apresentados nas cartas 

dica. 

(6) Carta “Rascunho” – As cartas Rascunho podem ser usadas pelos diferentes 

grupos para anotar a resolução dos cruzamentos e suas descobertas de maneira clara e 

organizada. 

Como jogar: 

Os jogadores são divididos em dois grupos. 
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Cada grupo recebe do professor uma Carta Alelo, que descreve todos os fenótipos e 

respectivos genótipos, para tomar ciência das características que poderão ser abordadas no 

jogo. 

Um grupo é responsável por embaralhar as cartas e deixá-las disponíveis sobre a 

mesa, com a frente voltada para baixo. 

Cada grupo pega do monte uma “Carta Que ervilha sou eu?”, com o fenótipo de uma 

planta para 3 características fenotípicas e seu respectivo genótipo. 

As dicas presentes nesta carta correspondem às proporções fenotípicas resultantes do 

cruzamento dos genótipos realizados para a descoberta da ervilha em questão. 

Cada grupo fornecerá ao grupo opositor as dicas que estão na carta que tem em 

mãos. As dicas podem ser anotas na “Carta Rascunho”, distribuída pelo professor. 

Depois que os dois grupos estiverem cientes de todas as dicas para descobrir o 

genótipo da planta, cada um deles deverá usar a Carta Rascunho para montar os cruzamentos 

contidos nas respectivas dicas e descobrir o genótipo da ervilha. 

Ganha a rodada o grupo que descobrir primeiro o genótipo e os fenótipos corretos. 

O professor distribui para os diferentes grupos a respectiva Carta Resolução, para 

verificação da correção do genótipo e fenótipo. 

Outras rodadas podem ser realizadas seguindo a mesma dinâmica. 

 

Jogo 5: Embaralhando Mendel e suas leis 

 

Figura 5: Embaralhando Mendel e suas leis 

 

Fonte: IBID. 

O jogo conta com um baralho de 108 cartas, sendo 96 correspondentes a fenótipos, 

genótipos e gametas e 12 cartas coringas que contêm curiosidades ou informações sobre 

Genética. 

Para vencer, o jogador deve formar quatro trincas de cartas, sendo que cada trinca 

deve ser composta por uma carta representando o gameta masculino (♂),  outra, o gameta 
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feminino (♀) e uma terceira carta representando a progênie resultante da união dos gametas, 

cada uma contendo seus alelos. 

Como jogar: 

O jogo foi elaborado para a participação de 4 a 6 jogadores. 

Cada jogador jogará uma vez o dado. Dará início ao jogo aquele jogador que obtiver 

o maior número ao jogar o dado. 

Este jogador irá embaralhar as cartas e distribuir 11 cartas a cada um dos 

participantes. As demais cartas serão colocadas no centro da mesa (pilha de cartas). 

Para começar a rodada, o mesmo jogador que distribuiu as cartas comprará uma carta 

da pilha. 

Ao comprar a carta, o jogador pode escolher se ficará com a carta ou se a descartará. 

Caso ele descarte, o próximo a jogar pode ou não aceitar esta carta. Caso aceite, o 

jogador terá que descartar uma de suas outras cartas, pois cada jogador deve ter no máximo 11 

cartas na mão. 

No entanto, se o jogador em questão não aceitar a carta descartada pelo jogador 

anterior, ele poderá comprar uma nova carta na pilha. 

Quando um dos jogadores comprar uma carta e com ela fechar as 4 trincas, o mesmo 

deverá expor todas as cartas da mão na mesa para que sejam conferidas pelos demais 

jogadores. 

Ganha o jogo o participante que formar primeiro e corretamente as 4 trincas, cada 

trinca sendo composta por 1 gameta masculino, 1 gameta feminino e a progênie resultante da 

fecundação. 

As cartas coringa presentes no baralho podem ser incluídas em qualquer trinca; para 

completá-la, entretanto, o jogador deve saber exatamente qual é a carta que está sendo 

substituída pelo coringa. 

 

 

 
 


