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Resumo 
 

Estudos na área da Educação em Ciências afirmam a necessidade de melhorias no ensino de 

Física no contexto do Ensino Médio. Em geral, as aulas são consideradas desinteressantes 

para a maioria dos estudantes. Uma das propostas que vem sendo difundida no Brasil nos 

últimos anos e que visa à melhoria desses problemas envolve a inclusão da Literatura nas 

aulas de Física. A partir de uma proposta que inclui letras de sambas, textos de História da 

Ciência e atividades experimentais, a sequência de ensino sobre Astronomia proposta neste 

trabalho leva em conta os conflitos identificados a partir de triangulações entre as concepções 

apresentadas pelos compositores (leigos em ciências), as concepções exibidas pelos 

estudantes, e as concepções contidas em textos de História da Ciência. Com isso, acreditamos 

ser viável promover diálogos motivados pelas possíveis controvérsias, ao mesmo tempo em 

que o estudante se aproxima de elementos da música popular carioca enquanto aprende. Parte 

da estratégia aqui apresentada foi implementada em uma turma do Ensino Médio, cuja aula 

foi gravada em áudio e vídeo. As análises dos dados obtidos mostraram um considerável 

aumento no nível de participação dos estudantes. 

 

Palavras chave: Educação em Ciências; Ensino de Física; Ciência e Literatura; Astronomia no 

Ensino Médio. 
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Abstract 

 

Researches in the Science Education field write about the need of improvement in Physics 

teaching in High School context. In general, the lessons are considered uninteresting by the 

majority of the students. One of the suggestions that have been disseminated around Brazil in 

the last past years and that seek the improvement of these problems, involves the inclusion of 

literature in Physics classes. With a proposal that includes samba lyrics, Science History texts 

and experimental activities, the teaching sequence proposed in this work takes into account 

the identified conflicts from the triangulations of the conceptions presented by the composers 

(laics in science), the conceptions exhibited by the students, and the conceptions contained in 

Science History texts. In this, we believe that it is possible to promote dialogues motivated by 

the possible controversies, at the same time that the student comes closer to carioca popular 

music elements, while learns. Part of the strategy presented here was put into practice in a 

High School`s class, whose lesson was recorded by a tape recorder and a camera. The analysis 

of the achieved data showed a remarkable increase in the students‟ participation level.  

  

Key words: Science Education; Physics Teaching; Science and Literature; High School 

Astronomy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Boa parte do que é apresentado neste texto é fruto das minhas reflexões sobre a 

experiência vivenciada durante dois períodos de prática de ensino, que tive a oportunidade de 

realizar em duas escolas públicas: uma estadual e outra federal. Era preocupante a falta de 

interesse demonstrada pelos estudantes em relação ao aprendizado da física em ambas as 

escolas, o que me fez pensar, muitas vezes, sobre o que havia de errado e o quanto esse 

desinteresse poderia resultar em baixo desempenho e, consequentemente, em desistências ou 

evasões. 

Vários autores têm chamado a atenção para os problemas que envolvem o fracasso 

escolar (CASTANHEIRA, 2010), sobretudo aqueles relacionados com a tensão entre 

avaliação e exclusão. 

Por outro lado, várias propostas são encontradas na área de pesquisa em ensino de 

ciências, como as descritas em Canalle (1994, 1999), voltadas para o aumento do interesse 

dos estudantes pelas disciplinas científicas. Este trabalho se inspira em duas delas: a que 

sugere a exploração das relações entre ciência e arte, e a que recomenda a utilização de 

elementos da história da ciência. 

A proposta aqui apresentada procura utilizar, especificamente, a relação entre física e 

literatura com o objetivo de melhorar o interesse dos estudantes pelas duas disciplinas, 

lançando mão ainda de textos sobre a história da ciência. 

O trabalho propõe uma sequência de ensino que utiliza audições e discussões sobre os 

conteúdos de letras de sambas para exploração de possíveis concepções dos compositores, 

conforme já utilizado em Bernardo et al (2009). Os textos sobre a história da construção dos 

conhecimentos envolvidos são utilizados a fim de auxiliar no processo de triangulação das 

possíveis concepções alternativas apresentadas pelos estudantes, pelos compositores, e as 

visões antigas acerca dos conceitos estudados durante as aulas. 
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A triangulação entre as diferentes visões objetiva promover conflitos (ou não) entre as 

concepções presentes nas discussões, e todas as ações são planejadas levando em conta essa 

problematização baseada no confronto das concepções, buscando resolver as possíveis 

incompatibilidades enquanto os estudantes discutem para aprender. 

A fundamentação do trabalho está baseada em quadros teóricos cujas ideias e 

princípios são apresentados no capítulo 2, onde, inicialmente, são discutidas as relações entre 

ciência e arte e apresentados os principais elementos que motivaram o trabalho, com destaque 

para a importância da inclusão da literatura nas aulas de física nos ensinos fundamental e 

médio (ZANETIC, 1998). A seguir são discutidas as vantagens e possibilidades de trabalho 

com a história da ciência como forma de contextualizar e humanizar a ciência. Por último, o 

segundo capítulo discute brevemente alguns problemas relacionados com o ensino de 

astronomia na escola, devidos, principalmente, a erros encontrados em livros didáticos e à má 

formação dos professores, além de apresentar algumas estratégias de ensino para lidar com as 

concepções alternativas que os estudantes normalmente apresentam sobre assuntos de 

astronomia. 

A sequência de ensino planejada encontra-se descrita a partir do terceiro capítulo, 

intitulado “Metodologia da Proposta”. A sequência é organizada em quatro aulas (oito horas-

aula). São utilizados elementos da literatura – audição e discussão de letras de sambas –, além 

de um texto de história da ciência e algumas atividades experimentais com o objetivo de 

auxiliar a aprendizagem dos assuntos abordados. A primeira aula aborda a visão de “mundo” 

dos estudantes, esclarecendo possíveis concepções alternativas e diferenciando as visões 

Geocêntrica e Heliocêntrica do Universo. Na segunda é definida e discutida a figura 

geométrica da elipse, cujos conceitos são de extrema importância para tópicos da astronomia. 

Na terceira aula são discutidas as três Leis de Kepler, utilizando-se conhecimentos adquiridos 

na aula anterior, além de explorados os conhecimentos prévios sobre a força da gravidade. 

Finalmente, na quarta aula, são discutidas as concepções dos estudantes sobre o fenômeno das 

estações do ano e, a partir de uma das músicas (samba), associada com atividades 

experimentais, as concepções alternativas são problematizadas visando à construção do 

conhecimento sobre as estações do ano. 

No quarto capítulo, intitulado “Reflexões Sobre a Aula de Regência”, é apresentada 

uma análise descritiva e interpretativa, baseada nas minhas reflexões sobre uma aula de 

regência de Pesquisa e Prática de Ensino, realizada no Colégio Universitário Geraldo Reis, em 

uma turma do primeiro ano do ensino médio. Apesar de ter tido apenas duas horas-aula 
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disponíveis, foi possível implementar a primeira aula prevista pela sequência de ensino 

proposta no terceiro capítulo. Durante a aula foram realizadas gravações em áudio e vídeo que 

subsidiaram minhas análises e reflexões acerca da proposta e sobre as minhas ações como 

regente.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para a fundamentação do trabalho foi necessária a apropriação de conhecimentos sobre 

temas relacionados com o campo do Ensino de Ciências e que se encontram discutidos a 

seguir, a partir de alguns quadros teóricos reconhecidos neste campo.  

 

As Relações entre Ensino de Ciências e Literatura 

 

Segundo Zanetic (2002), a ciência exerce um papel importante na formação cultural do 

indivíduo, independentemente do ramo profissional que ele venha a seguir. Isso porque a 

ciência como um todo, e principalmente a física, influencia fortemente o cotidiano do cidadão 

contemporâneo, além de ser fonte de conhecimento para a explicação de vários fenômenos da 

natureza e para a criação de boa parte da tecnologia presente no dia a dia de todos, favorecer o 

uso da lógica e da razão, e enriquecer a imaginação e o pensamento abstrato. Assim, segundo 

o autor, é imprescindível a criação e utilização de métodos didáticos voltados para os 

estudantes que se sentem desmotivados para estudar física.  

Por outro lado, ao falar de cultura, as pessoas não costumam incluir a física na 

conversa, porque, em geral, o ensino da física é precário, restringindo-se à memorização de 

fórmulas e à resolução de exercícios específicos, preparatórios para o vestibular. Na visão do 

autor, um bom professor de física é aquele que consegue mostrar aos seus estudantes que a 

física pode ser interessante, pois é parte da cultura geral tanto quanto qualquer outro campo 

do conhecimento. 

O autor enfatiza ainda, a necessidade de melhorias no ensino de física antes que a 

física deixe de ser parte do currículo das escolas. Para isso, recomenda a introdução de 

elementos da história da física, da filosofia da ciência, e o diálogo entre a física e outras áreas 

dentro da sala de aula. 
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O uso da literatura, por exemplo, pode ser uma estratégia a ser trabalhada em sala de 

aula, não com o objetivo de ajudar somente na discussão de situações da física apresentadas 

nas obras, mas também para favorecer a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas e 

enfatizar a importância de ambas para a formação dos estudantes.  

Nos últimos cinquenta anos houve um grande número de iniciativas no Brasil 

focalizando a ligação da física com a literatura, com a música, com o teatro, o cinema e várias 

outras áreas (ZANETIC, 2002), o que torna necessário o domínio da leitura e da escrita. 

Apesar disso, avaliações internacionais recentes envolvendo o nível de leitura dos estudantes 

mostram o quanto a situação no Brasil ainda é precária (ZANETIC, 2005), como o estudo 

PISA (disponível em http://www.pisa.oecd.org), o que reforça a importância da literatura. 

A leitura não deve ser um recurso abordado exclusivamente nas aulas de literatura, 

português e redação. Silva (1998) chama a atenção em seus trabalhos que todo professor, de 

todas as matérias, também é professor de leitura. Além disso, o autor considera que a 

imaginação criadora e a fantasia podem ser trabalhadas em qualquer disciplina, e não apenas 

em literatura. 

A história da ciência, por exemplo, pode ser um importante recurso para a conexão 

entre a ciência e a literatura, já que ciência e arte, como qualquer outra realização do ser 

humano, dependem das condições históricas da época da sua produção. 

Um exemplo está no poema “A Divina Comédia” de Dante Alighieri (1265-1321), que 

apresenta forte influência do pensamento aristotélico-ptolomaico, que nessa época era 

bastante difundido pela Igreja Católica: 

 

deste céu começa a natureza do mundo como do seu 

Princípio, fazendo que a terra seja firme no centro 

Do universo e as outras partes em torno se movam 
 

Essa mesma influência também é encontrada séculos mais tarde no poema “Os 

lusíadas” de Luís de Camões (1524-1580). 

Outro autor bastante influenciado pela ciência em suas obras é John Milton (1608-

1674), professor de ciências. Sua obra apresenta tanto a visão geocêntrica aristotélica quanto a 

visão heliocêntrica copernicana do mundo, devido ao seu contato com Galileu (1564-1642). 

Em seu poema “O paraíso perdido”, ele escreve: 

 

Mas que essas coisas sejam ou não assim; que o Sol, 

Dominando o céu, se erga sobre a Terra, ou que Terra se 

Erga sobre o Sol; que o Sol comece no oriente o seu curso 
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Ardente, ou que a Terra avance do ocidente a sua carreira 

Silenciosa, com passos inofensivos, e durma no seu eixo  

Suave enquanto caminha num passo igual a ti transporta 

Delicadamente, com a atmosfera tranquila [...] 

 

Alguns autores martirizavam as descobertas científicas, alegando que a ciência, ao 

desvendar a origem e o funcionamento de fenômenos da natureza, destrói sua beleza. O 

poema “Lamia” de John Keats (1795-1821) traduz bem este sentimento: 

 

Havia um formidável arco-íris no céu de outrora: 

Vimos a sua trama, a textura; ele agora 

Consta do catálogo das coisas vulgares. 

Filosofia, a asa de um anjo vais cortar, 

Conquistar os mistérios com régua e traço, 
Esvaziar a mina de gnomos, o ar do feitiço –  

Desvendar o arco-íris [...] 

 

De acordo com Dawkins (2000, apud
1

, ZANETIC, 2005), esses poetas não 

entenderam a mensagem difundida pela ciência e, se tivessem um ensino científico 

compatível com sua habilidade para dialogar com o mundo, poderiam explorar melhor as 

conquistas científicas em suas poesias. 

Há também os cientistas com veia literária. Por exemplo, Galileu (1564-1642), cujas 

últimas obras foram escritas em forma de diálogo entre três personagens, como uma peça 

teatral. Galileu se utiliza de três personagens, um defensor da visão aristotélica de mundo, um 

defensor da visão copernicana do mundo e outro neutro, para, simultaneamente, se opor à 

antiga visão aristotélica e difundir o novo modelo de Copérnico (1473-1543). 

A utilização desses textos em aula pode ser uma maneira alternativa de introduzir a 

temporalização dos movimentos e o início das equações da cinemática aos estudantes, além 

de trabalhar a interdisciplinaridade com a literatura, pois “o diálogo não seria apenas um 

„livro de física‟. Ele é um livro de física, mas é muito mais que isso. É uma obra de combate. 

É uma obra literária” (ZANETIC, p. 29, 1998). 

Em geral, os textos literário-científicos, ao serem trabalhados em sala de aula, têm 

duas funções: favorecer uma melhor compreensão das teorias físicas pelos estudantes que já 

apreciam a matéria e envolver os estudantes que gostam de poesia e literatura, mostrando-lhes 

que a física e a arte estão mais próximas do que aparentam e, qualquer professor, tanto de 

física quanto de literatura, pode fazer bom uso dessas obras literárias desde que tenha cuidado 

com possíveis concepções alternativas formadas a partir delas. 

                                                             
1
 DAWKINS, R. Desvendando o arco-íris. São Paulo: Companhia de Letras, 2000, p. 64. 
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Assim, segundo Zanetic (2002), é preciso estar atento para uma formação dos 

professores voltada para o uso da literatura, sem a qual não será possível o desenvolvimento 

de melhores métodos de ensino envolvendo a interdisciplinaridade com outras áreas. 

 De acordo com Reis, Guerra & Braga (2005), costumamos pensar na física e na arte 

como áreas opostas de conhecimento, sendo a primeira regida pela razão e pela precisão na 

descrição da natureza e a última, pela intuição, criatividade e liberdade de criação de novos 

modos de enxergar o mundo à nossa volta. Sendo assim, encontrar relações entre essas duas 

áreas parece, a princípio, uma tarefa muito difícil. Mas, se atentarmos para o fato de que a 

ciência não se resume apenas à visão racional, fria e insensível do mundo, nem a arte 

corresponde apenas a uma visão sensitiva e bela a ponto de ser ilusória e sem compromisso 

nenhum com a realidade do mundo à nossa volta, seremos capazes de perceber que ambas as 

áreas relacionam e influenciam uma à outra, mais do que possa parecer. 

A importância do estudo da arte em conjunto com a ciência se traduz em vários 

exemplos ao longo da história da evolução da ciência. Um deles foi a constatação da 

formação irregular do terreno lunar. Antes de Galileu Galilei (1564-1642), qualquer cientista 

que observasse a Lua pelo telescópio, poderia dizer apenas que ela possuía manchas (REIS, 

GUERRA & BRAGA, 2005). Foi devido aos estudos artísticos de Galileu que ele pôde 

perceber que essas manchas eram, na verdade, crateras e montanhas na Lua. 

No que se refere às relações entre ciência e arte, existem casos em que a evolução do 

pensamento na arte chega a se antecipar à evolução científica. Em 1895, o escritor H. G. 

Wells (1866-1946) publicou o livro “Máquina do Tempo”, onde escreveu: 

 

Um cubo que não dure absolutamente nenhum tempo pode ter uma existência real? 

Claramente, qualquer corpo real deve se estender em quatro direções: deve ter 

comprimento, largura, espessura e duração. Mas por uma enfermidade natural da carne, a 
qual vou lhes explicar em um momento, tendemos a passar por cima desse fato. Há, na 

realidade quatro dimensões, três das quais chamamos de planos do espaço, e uma quarta, 

o Tempo. Existe, no entanto, uma tendência a formar distinção irreal entre aquelas três 

dimensões e esta, porque nossa consciência se move intermitentemente em um único 

sentido, ao longo dessa última dimensão, do começo ao fim de nossas vidas. 

 

Nesse texto o autor levanta questões sobre as relações espaço-temporais, mostrando 

que as indagações sobre os fenômenos da natureza, e sobre como o mundo e o universo 

funcionam, não são exclusivas da comunidade científica. O autor discursa abertamente sobre 

as relações espaço-temporais e a quarta dimensão, o Tempo, antes mesmo que Einstein (1879-

1955) o fizesse em 1905 com a introdução da Teoria da Relatividade. 

Dessa forma é possível perceber que certas questões fundamentais da física 
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ultrapassam os limites da comunidade científica e se manifestam como questões culturais, 

influenciando a sociedade como um todo, em todas as áreas de conhecimento. No fim do 

século XIX, as mesmas indagações sobre o tempo, relatadas por Wells em seu livro, também 

transpareceram em um novo estilo de pintura emergente: o impressionismo. Claude Monet 

(1840-1926), por exemplo, pintou muitas séries de quadros, onde o cenário permanecia o 

mesmo, mas o instante de tempo, a estação do ano ou a hora do dia, mudava em cada tela. Isto 

pode ser visto na obra “Catedral de Rouen”. 

Mas Monet não foi o único a incorporar a temporalidade em suas obras. Depois dele 

outros pintores também passaram a considerar o tempo como um fator importante para a 

captação do espaço (REIS, GUERRA & BRAGA, 2005). Pablo Picasso (1881-1973) 

incorporou a questão do tempo de uma maneira diferente: introduzindo a simultaneidade e a 

junção do espaço-tempo em uma única obra, “Les Demoiselles D‟Avignon”, na qual a mulher 

agachada, à direita do quadro, está representada simultaneamente de costas e de frente (REIS, 

GUERRA & BRAGA, 2005). 

Assim, podemos perceber que a arte e a ciência apenas possuem métodos diferentes de 

analisar as mesmas indagações e de exprimir as mesmas conclusões. A arte, por vezes, 

consegue representar, em sua sensibilidade, o que a linguagem da ciência, concisa e racional, 

jamais poderia. Dessa forma, em vez de áreas de conhecimento opostas, ao contrário, a 

ciência e a arte se completam e, unidas, conseguem formar uma interpretação da natureza e do 

funcionamento do mundo à nossa volta mais clara, mais coesa e mais significativa para todos 

aqueles que dela quiserem desfrutar. Por isso a importância da junção dessas duas áreas no 

ensino de ciências, desde o início da formação de todas as crianças. 

 No que diz respeito à Literatura, mais especificamente, Cartwright (2007) chama a 

atenção que a ciência e a literatura fazem parte da mesma cultura. Estudos têm focado na 

necessidade de mostrar a influência da ciência na literatura e vice-versa. No fim da Idade 

Média, por exemplo, ciência e literatura faziam parte de um todo indistinguível, sem nenhuma 

separação entre elas. Assim, era comum encontrar escritores que se utilizavam de termos 

científicos em suas obras relacionados com sua visão de mundo, de forma inconsciente. 

É possível classificar diferentes tipos de interação entre ciência e literatura em várias 

categorias. Algumas delas serão descritas a seguir. 

A ciência pode ser usada como fonte de imagens e metáforas ou como artifício 

explicativo. Em “A Divina Comédia”, Dante Alighieri (1265-1321) utiliza a ciência e a 

religião para descrever o universo medieval na sua visão. Sua obra está repleta de elementos 
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aristotélicos. Outro exemplo é a esposa de Bath em “The Canterbury Tales” (“Os Contos da 

Cantuária”, em tradução livre), de Geoffrey Chaucer (1343-1400), que atribui sua vitalidade 

sexual à influência astrológica. Esses conceitos científicos da época medieval repercutiram até 

o século XVII e as peças de teatro de Shakespeare (1564-1616), recheadas com esses 

conceitos, mostram isso. 

É comum também usar a sátira para denegrir a ciência. Um exemplo está na peça “The 

Virtuosi” (“Os Virtuosos”, em tradução livre) de Thomas Shadwell (1642-1692), cujo 

personagem principal gasta duas mil libras em equipamentos e passa vinte anos estudando 

insetos, mas não busca nenhuma utilidade prática para seus estudos, como quando ele aprende 

a nadar imitando os movimentos de um sapo, mas não tem intenção de aplicar seus 

conhecimentos na água: “Eu me contento com a parte especulativa do nado; eu não me 

importo com a prática. Eu raramente trago algo à prática; não é o meu jeito. Conhecimento é 

meu objetivo final”, em tradução livre (NICOLSON & RODES, 1966, apud
2

, 

CARTWRIGHT, 2007). 

Por outro lado, a ciência também pode ser celebrada heroicamente e ser vista como 

evidência do poder divino. Nesse caso, não apenas a ciência é enaltecida, mas também o 

cientista é visto como um herói intelectual. Um dos primeiros cientistas a ser tratado dessa 

forma foi Isaac Newton (1643-1727). Alexander Pope (1688-1744) exaltou Newton ao 

escrever seu epitáfio (CARTWRIGHT, 2007), em tradução livre: “A Natureza e suas Leis 

permaneciam escondidas na Noite / Deus Disse, Faça-se Newton! E Tudo se tornou Luz”. 

Existem também casos de poemas didáticos de ciência, como na Grécia Antiga, onde a 

poesia era a linguagem da ciência e da filosofia. No século XVIII também se encontram 

vários poemas expondo ideias científicas, como os do físico Erasmus Darwin (1731-1802), 

avô de Charles Darwin (1809-1882). 

A irresponsabilidade científica também é colocada na literatura. Em “The Tragical 

History of Doctor Faustus” (“A Trágica História do Doutor Faustus”, em tradução livre), de 

Christopher Marlowe (1564-1593), a ambição do cientista o leva à ruína quando seu desejo 

insano por conhecimento e poder o leva a fazer um acordo, por sua própria alma, com o 

Diabo. A crítica é feita aos cientistas que ultrapassam os limites morais em sua insaciável 

busca por conhecimento e poder, atraindo tragédia para si e seus familiares. Nesse caso, a 

ciência se torna irresponsável e diabólica, em vez de libertadora. 

Segundo Moreira (2002), a ciência, a cultura e a arte estão integradas no processo de 

                                                             
2
 NICOLSON, M. J.; RODES, D. S. Thomas Shadwell, The Virtuoso. Londres: Edward Arnold, 1966.  
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criação humano e se relacionam profundamente por isso. Porém, toda essa integração não é 

abordada em sala de aula. Para mudar esse quadro, uma das alternativas poderia ser explorar 

poemas da literatura brasileira que se referem à ciência, aproveitando a possível interação 

com outras disciplinas. 

O ideal seria que os poemas fossem abordados de maneira interdisciplinar, com uma 

introdução histórica sobre o tema e a relação entre ciência e poesia na época, uma 

interpretação literária do poema e a sua relação com a disciplina de ciências. 

Segundo o autor, ciência e a poesia pertencem à mesma busca imaginativa humana, 

embora a visão poética cresça da intuição criativa, e a ciência gire em torno do fazer concreto 

e da edificação do conhecimento coletivo sobre o mundo. Dessa forma, ciência e arte seriam 

indispensáveis para as atividades interdisciplinares nas escolas. Abaixo seguem alguns 

exemplos da influência da ciência na poesia apontados pelo autor. 

 Um dos primeiros desafios dos primeiros grandes pensadores era entender a 

constituição da matéria. Essa preocupação se reflete no poema “Os Lusíadas – Canto VI” de 

Luís de Camões (1524-1580). 

 

E vê primeiro, em cores variadas, 

Do velho Caos a tão confusa face; 

Vem-se os quatro Elementos transladados, 

Em diversos ofícios ocupados. 

Ali, sublime, o Fogo estava em cima, 

Que em nenhuma matéria se sustinha; 

Daqui as cousas vivas sempre anima, 

Depois que Prometeu furtado o tinha. 

Logo após ele, leve se sublima 
O invisível Ar, que mais acima 

Tomou lugar, e, nem por quente ou frio,  

Algum deixa no mundo estar vazio. 

 

Um aspecto científico mais recente que gerou grande preocupação na mente de poetas 

foi a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Ela foi motivo de várias discussões acerca 

dos riscos que a ciência pode trazer com aplicações inadequadas e fala de ética na atividade 

científica. Toda essa preocupação pode ser observada no poema “A Bomba Atômica” de 

Vinicius de Moraes (1913-1980): 

 

Coitada da bomba atômica 

Que não gosta de matar 

Mas que ao matar mata tudo 

Animal e vegetal 

Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 

Mas que também mata a guerra... 
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Bomba atômica que aterra! 

Pomba atônita da paz! 

 

Pomba tonta, bomba atômica 

Tristeza, consolação 

Flor puríssima do urânio 

Desabrochada no chão 

Da cor pálida do hélium 

E odor de rádium fatal 

Loelia mineral carnívora 

Radiosa roda radical. 
 

De acordo com Vierne (1994), a relação entre a ciência e a literatura pode ser, às vezes, 

complicada. Enquanto a ciência cria um novo conhecimento a cada momento e modifica a 

nossa relação com o mundo, a literatura é capaz de traduzir cada uma dessas mudanças em 

palavras. Por isso, muitas vezes os literatos tendem a pensar que a ciência é enfadonha e os 

cientistas, por sua vez, que a literatura não deve ser levada a sério (VIERNE, 1994). Apesar 

dessa divisão de funções e pensamentos, até o século XVII, poesia, filosofia e física não eram 

distinguíveis. As grandes descobertas eram divulgadas através da obra de poetas naturalmente, 

já que ambas consistiam, cada qual do seu jeito, em promover uma explicação para o mundo. 

A partir do século XVII, a ciência começou a criar uma forma de expressão própria, 

separando-se da poesia, até que no século XVIII, a ciência passou a ser usada como arma 

contra a ignorância do povo e perdeu qualquer vestígio de teor artístico que lhe restava. Mas 

essas duas áreas do conhecimento humano apenas se separam definitivamente no século XIX, 

quando a ciência é dividida em áreas e subáreas, cada vez mais específicas, de modo que só os 

próprios cientistas passaram a entendê-la. A ciência deixa então de tentar explicar o mundo 

como um todo para estudar aspectos isolados e aparentemente desconectados do mundo, cada 

vez mais complexos. Dessa forma, ela não consegue mais ser transmitida, com toda essa 

complexidade, em uma linguagem acessível à população, passando a utilizar uma linguagem 

própria. 

Na segunda metade do século XIX começam a surgir obras de divulgação científica 

como literatura, que se dedicam a traduzir a linguagem científica para o nível de um leitor 

leigo, por exemplo, as obras de Figuier, Simonin, Zurcher e Margollé, Flammarion, entre 

outros (VIERNE, 1994). O único problema era a escolha dos temas a serem divulgados para a 

população leiga. Essa escolha não levava em conta a importância dessa divulgação para a 

ciência, mas sim o poder de fascínio que o tema teria sobre as mentes daqueles que não a 

compreendiam em sua plenitude. 

Por exemplo, nos séculos XIX e XX, as obras de divulgação são basicamente 
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centradas em dois temas: o voo dos aviões e a velocidade desenvolvida pelos primeiros 

automóveis. Ambos podem causar um enorme deslumbramento, já que podem produzir 

sensação de liberdade (quanto à gravidade no primeiro e quanto à mudança de posição no 

tempo no segundo). 

Outro exemplo desse tipo de divulgação científica se encontra em alguns romances 

que também exercem o papel de transformador do conhecimento científico especializado, de 

linguagem própria, em um conhecimento para todos, de linguagem simplificada, que seria 

introduzido com o auxílio de uma história, o que torna a aquisição desse conhecimento mais 

atrativa e mais divertida por parte do leitor leigo. Os romances de Júlio Verne (1828-1905) 

são exemplos desse tipo de divulgação, pois ele incorpora, dentro de um romance juvenil, 

todas as novidades científicas e tecnológicas de sua época, na segunda metade no século XIX, 

que são essenciais para o desenvolvimento de um cidadão consciente do mundo à sua volta 

(VIERNE, 1994). 

Esse tipo de divulgação científica atrelado ao atrativo do entretenimento literário pode 

exercer grande influência sobre a vida dos jovens e sobre sua visão de mundo, tanto que 

muitos cientistas já declararam que a descoberta de sua vocação se deu através da leitura dos 

livros de Verne em sua adolescência (VIERNE, 1994).  

Atualmente, o movimento de buscar aproximar as mudanças que o conhecimento 

científico especializado traz começa a se inverter: agora são os próprios cientistas que se 

sentem desafiados a transcrever as mudanças na visão de mundo do homem trazidas pelas 

novas teorias científicas em uma linguagem simples para que a população leiga também tenha 

a oportunidade de se apropriar desses novos conhecimentos. 

Vierne (1994) afirma que: “O cientista desceu da sua torre de marfim, e nos convida a 

entrar no templo” (p. 92); ou seja, o cientista passou a se preocupar com o conhecimento geral 

da população ao invés de valorizar a divulgação científica somente dentro de seu próprio meio. 

E para atender à demanda de uma linguagem diferenciada, menos técnica, para a população 

geral, ele utiliza os mesmos recursos da literatura.  

Assim, segundo a autora, isso leva a crer que as relações tempestuosas e conflituosas 

entre a ciência e a literatura estão caminhando para um estado de harmonia e cumplicidade. 

 

A História da Ciência na Sala de Aula 

 

Apesar do ensino de ciências ter sido desenvolvido separadamente da história e da 
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filosofia da ciência, nos últimos anos, a inserção desses dois elementos na sala de aula tem 

sido recomendada por alguns autores (MATTHEWS, 1995) e também fortemente 

recomendada pelos PCN`s. Além disso, uma educação científica de qualidade requer, mais do 

que o puro conhecimento e compreensão do conteúdo da matéria, o desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo do estudante, preparando-o para lidar com as inovações da 

ciência e suas tecnologias e compreender as relações entre os conteúdos científicos e seus 

usos sociais.    

Autores, como Lederman, Martins, Medeiros e outros, que recomendam a inserção de 

conteúdos sobre a história e filosofia da ciência durante o ensino em ciências acreditam na 

importância dessas iniciativas para a formação do indivíduo no século XXI, como forma de 

contribuir para a aprendizagem dos aspectos epistemológicos do desenvolvimento da ciência 

(FORATO, 2011). Porém, para que a inserção desses conteúdos em sala de aula seja possível, 

é preciso, primeiramente, inserir cursos adequados de história e filosofia da ciência na 

formação dos nossos professores. 

A história e a filosofia da ciência podem humanizar as ciências e aproximá-las dos 

interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade em que os estudantes estão 

inseridos; elas podem tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, contribuindo 

para o desenvolvimento do pensamento crítico, aprimorando entendimento da matéria. 

Além disso, a utilização da história da ciência pode ser especialmente adequada para a 

compreensão da construção socio-histórica do conhecimento, auxiliando na compreensão do 

papel da ciência na sociedade contemporânea.  

Por outro lado, qualquer narrativa histórica contém uma visão da ciência e de sua 

construção de acordo com as crenças e os valores do autor. Muitas vezes, um texto de história 

da ciência sugere uma visão de ciência diferente da que se quer abordar em sala de aula. 

Frases ou adjetivos usados pelo autor podem acabar por fortalecer algumas concepções 

alternativas, comprometendo o objetivo da aula em ciências. 

 Desse modo, a reflexão sobre qual texto de história da ciência deve ser utilizado é 

importante para se antecipar as consequências da visão de construção de conhecimento 

científico difundida pelo texto, evitando, assim, a concepção puramente empírico-indutivista 

da construção da ciência e a ideia da ciência como produtora de verdades absolutas. 

Para uma boa compreensão da natureza da ciência é importante entender a ciência 

como uma atividade humana, passível de erros e imersa no contexto cultural de cada época de 

cada povo. Assim, ela não deve ser vista apenas como uma construção puramente racional, 
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elaborada a partir de um método científico único, como indica a perspectiva empírico-

indutivista. A nova visão sobre a construção da ciência deve favorecer o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo sobre o dogmatismo que envolve a construção do 

conhecimento científico e que acaba afetando o ensino de ciências. 

Por outro lado, é importante reconhecer que é impossível desvincular as crenças e 

valores pessoais do conteúdo histórico, em qualquer narrativa sobre ciências. Isso ajuda o 

professor a ponderar sobre as melhores versões históricas do fenômeno que quer abordar para 

atingir os objetivos por ele estipulados em sala de aula. 

Portanto, os usos da história da ciência no ensino de ciências podem trazer inúmeros 

benefícios para a formação dos estudantes. Entretanto, para isso é importante caracterizar a 

ciência como uma atividade humana, imersa em um contexto histórico-social, passível de 

falhas e em constante desenvolvimento. 

É importante ressaltar, entretanto, que, como qualquer proposta que visa melhoria no 

ensino de ciências, a utilização da história da ciência também representa desafios, riscos e 

empecilhos a serem enfrentados em prol de uma melhor qualidade do ensino-aprendizagem de 

ciências. 

 

O Ensino de Astronomia na Educação Básica e o Livro Didático 

 

Outro recurso amplamente utilizado para melhorar o ensino de Física nas escolas e o 

interesse dos estudantes por essa matéria, são as estratégias que abrangem atividades 

experimentais sobre o conteúdo estudado. Aqui veremos os problemas no ensino de 

Astronomia, especificamente, e algumas estratégias propostas por Canalle (1994, 1999), para 

resolvê-los. 

Um livro didático, independentemente da série para a qual é destinado e da matéria 

que trabalha, deve estar correto em relação a todos os conteúdos contidos nele. Ou seja, 

nenhum livro didático deveria conter erros conceituais em seus textos explicativos ou nas 

figuras apresentadas para ilustrar o que é apresentado nos textos. 

Segundo Canalle; Trevisan; Lattari (1997), ao abordarem temas de Astronomia, 

particularmente ao falar sobre o Sistema Solar, os livros didáticos costumam utilizar figuras 

esquemáticas como recursos complementares em suas explicações. Essas figuras muitas vezes 

apresentam o Sol e os planetas sem uma escala adequada de tamanho relativo entre eles ou de 

distância, ou não esclarecem o problema de escala. 
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Os maiores problemas encontrados nas figuras são o fato de elas não mostrarem o 

quanto o Sol é maior que todos os planetas, ou o quanto a Terra é menor que Júpiter, por 

exemplo; as figuras também mostram os planetas como se fossem equidistantes do Sol, com 

órbitas elípticas muito excêntricas, o que não é verdade. Essas figuras, em geral, apresentam o 

Sol e os planetas enfileirados, podendo provocar uma concepção errônea de que o movimento 

dos planetas em torno do Sol é sincronizado dessa forma. Além disso, os livros costumam 

ignorar a presença dos satélites naturais, cometas e asteróides no Sistema Solar, sem 

apresentar qualquer tipo de definição ou explicação sobre os mesmos. 

Ainda segundo os autores, as explicações e figuras dos livros didáticos abordando o 

assunto das estações do ano também são, em geral, insatisfatórias, contendo vários erros. 

 Alguns livros se limitam a falar que o fenômeno das estações do ano depende da 

inclinação do eixo terrestre e da translação da Terra, sem explicar como esses dois fatores 

realmente produzem a mudança das estações. As figuras também não contribuem para essa 

explicação, colocando o Sol no centro de uma elipse, representando a órbita da Terra, e a 

Terra desenhada em quatro posições identificando o início de cada estação pela data de início 

e pelo nome da estação, mas sem cuidado algum com a posição onde essa legenda é colocada. 

Assim, a legenda é colocada por vezes no hemisfério Norte, e por vezes no hemisfério Sul, 

criando a concepção de que a estação do ano é sempre a mesma em todo o planeta. Além 

disso, também não costuma ser mencionado, o fato de termos estações diferentes para cada 

hemisfério, nem a explicação para esse fenômeno acontecer.  

Todos esses erros, além de outros, ajudam a criar ou confirmar diversas concepções 

alternativas sobre os fenômenos estudados em Astronomia. No caso das estações do ano, os 

estudantes, mesmo com o livro em mãos, costumam continuar achando que as mudanças das 

estações do ano ocorrem devido à mudança da distância entre a Terra e o Sol durante o ano, 

em função do movimento de translação. 

No caso das fases da Lua, as explicações dos livros didáticos costumam vir 

acompanhadas de figuras que mostram a órbita da Lua ao redor da Terra no mesmo plano da 

órbita da Terra ao redor do Sol. Este erro é grave, pois confunde a explicação sobre as fases 

da Lua com a explicação sobre os Eclipses. 

Devido a essa série de problemas, Canalle (1994, 1999) apresenta uma série de 

estratégias de ensino voltadas para o ensino de Astronomia. 

Uma das estratégias objetiva mostrar a escala de distância entre os planetas do Sistema 

Solar e o Sol, representando-os em uma tira longa de papel (6 metros de comprimento) com 
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uma escala de 10 milhões de quilômetros para um centímetro. Desta forma, Mercúrio, por 

exemplo, fica a 5,8 cm do Sol, a Terra, a 15 cm e Plutão, que deixou de ser considerado 

planeta, a 590 cm, mostrando que os planetas mais distantes são muito mais distantes do Sol 

que os planetas mais próximos (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte). 

Para mostrar o movimento dos planetas em torno do Sol, o movimento das luas ao 

redor dos planetas e o movimento dos cometas ao redor do Sol, o autor utiliza como estratégia, 

desenhar as órbitas dos planetas e do cometa na quadra da escola com a ajuda de um barbante 

e giz e colocar estudantes representando o movimento desses corpos celestes em suas 

respectivas órbitas. 

Para mostrar o fenômeno das estações do ano, o autor sugere a utilização de uma 

lâmpada de 60 W, presa a um suporte, e uma esfera de isopor com 20 ou 25 cm de diâmetro, 

atravessada por uma vareta de madeira, representando seu eixo. O eixo é inclinado, e o 

movimento de translação da Terra em torno do Sol com o eixo inclinado ajuda a mostrar 

como ocorrem as estações do ano. Com essa mesma experiência, pode-se também mostrar o 

movimento de rotação da Terra e calcular a duração do dia e da noite em diferentes latitudes 

na Terra para diferentes estações do ano. 

Ainda com a esfera de isopor da atividade anterior, representando agora a Lua, uma 

lâmpada direcionada, representando o Sol, e um estudante representando a Terra, pode ser 

realizada uma atividade para explicar as fases da Lua, fazendo com que o estudante, 

segurando a esfera de isopor, represente o movimento da Lua ao redor da Terra, enfatizando 

que a rotação da Lua se dá de forma que a mesma face esteja sempre voltada para a Terra e 

que o plano da órbita da Lua em torno da Terra não coincide com o plano da órbita da Terra 

em torno do Sol. 

Para explicar o fenômeno dos Eclipses, o autor sugere primeiramente uma introdução 

sobre sombra e penumbra, utilizando a lâmpada direcionada para projetar a sombra da esfera 

de isopor na parede. Depois se pode mostrar a ocorrência de eclipses lunares e solares com a 

mesma atividade sobre as fases da Lua, descrita anteriormente. 

Todas essas estratégias foram pensadas com o objetivo de aprimorar o ensino-

aprendizagem de Astronomia no Ensino Fundamental e Médio. Elas se utilizam de materiais 

de baixo custo e que podem ser encontrados facilmente no mercado. Com as estratégias de 

ensino o professor consegue ilustrar melhor sua explicação sobre os fenômenos estudados em 

Astronomia e os estudantes, por sua vez, não apenas ouvem a explicação do fenômeno, mas 

veem o fenômeno ilustrado acontecendo e participam ativamente dessas representações dos 
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fenômenos, o que pode aumentar o seu interesse pelo aprendizado, tornando essa, uma 

alternativa de ensino dos conceitos básicos de Astronomia mais motivadora.



18 
 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA DA PROPOSTA 

 

A proposta apresentada neste capítulo, desenvolvida pela autora, tem como objetivo a 

introdução de alguns assuntos relacionados com o ensino da Astronomia e está voltada, 

principalmente, para a abordagem do tema estações do ano no contexto do ensino médio. 

A metodologia aqui apresentada reflete a perspectiva de tratamento de conteúdos da 

Física a partir de uma contextualização que utiliza elementos da literatura, principalmente 

textos de letras de canções populares brasileiras, mais especificamente, letras de samba, além 

de utilizar textos adaptados sobre a história da ciência. 

A sequência de ensino proposta se constitui de uma problematização que envolve o 

levantamento das concepções dos estudantes por meio de perguntas e questões que facilitam o 

diálogo entre estudante e professor. É através de perguntas também que o professor pode 

provocar conflitos entre as possíveis concepções dos estudantes como estratégia para 

encaminhar a explicação do fenômeno abordado. 

A sequência de ensino está organizada em atividades que buscam facilitar a 

compreensão do conteúdo de acordo com a mediação do professor, e pode ser realizada em 

aproximadamente quatro aulas, dependendo do desenvolvimento da turma no decorrer das 

atividades e do tempo de duração das aulas na escola, e está prevista para turmas do primeiro 

ano do Ensino Médio. 

 

Primeira Aula 

 

A primeira aula trata da concepção de mundo dos estudantes. Objetivamente a aula 

busca discutir os modelos Heliocêntrico e Geocêntrico do Sistema Solar e as visões de mundo 

e de Universo. Aqui, a presença da atividade com o samba favorece a problematização e pode 
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ser utilizada como introdução para a maioria dos conteúdos de Astronomia a serem 

trabalhados, como as concepções de planeta, sistema solar e universo. 

Para um melhor aproveitamento por parte dos estudantes, e para uma interação mais 

produtiva entre estudante-estudante e estudante-professor, sugere-se que a turma seja dividida 

em grupos de acordo com os critérios escolhidos pelo professor. 

Uma sugestão seria iniciar problematizando a palavra “mundo” indagando os 

estudantes sobre os boatos de que o mundo deve acabar em 2012. Nesse momento, pode-se 

explorar a origem desses boatos e a relação com o calendário da antiga civilização Maia 

citando também os vários “fins de mundo” já previstos no decorrer da nossa história. 

A partir dessa problematização/discussão, os estudantes são indagados sobre suas 

concepções de “fim de mundo” e de “mundo”, por meio de questões como: 

 

Vocês acham que o mundo pode acabar? 

Como o mundo pode acabar? 

Se o mundo acabar, o quê acaba exatamente? 

O que é mundo? 

 

Com essa sequência de perguntas os estudantes são motivados a falar e discutir suas 

opiniões tanto com o professor como com seus colegas de classe. As respostas mais prováveis 

para o significado de “mundo” nesse caso podem ser: o Universo, quando o estudante pensa 

que, se o mundo acabar, acaba tudo que existe; o Sistema Solar, quando o estudante pensa que 

o mundo acaba quando o Sol deixa de existir; ou mundo pode ser apenas o planeta Terra. 

Depois das concepções apresentadas pelos estudantes, é proposta a utilização de um 

texto adaptado, que fala sobre a concepção de Universo dos gregos antigos. Para eles o 

Universo era finito, resumindo-se ao Sistema Solar com a Terra no centro (modelo 

geocêntrico), sem transladar, a Lua, o Sol e os planetas girando em torno dela, e as estrelas 

fixas por trás dos planetas em uma esfera com centro na Terra, ou seja, segundo eles, essa 

esfera limitaria o tamanho do Universo, nada existiria além dela, e todas as estrelas, 

consequentemente, se encontrariam à mesma distância da Terra. O texto proposto encontra-se 

a seguir e pode ser discutido em sala com os estudantes. 
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O Sistema Solar na Visão dos Gregos Antigos 

 

 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) foi o mais conhecido dos filósofos gregos, o 

responsável pelas bases da filosofia natural que apresentou conceitos que perduraram 

durante muitos anos. O avanço produzido pela filosofia de Aristóteles vem da sua visão 

global do Universo. Segundo ele, o universo era finito e limitado por uma esfera na qual 

estavam dispostas todas as estrelas fixas. Os corpos celestes conhecidos na época (Lua, Sol, 

Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno), estariam presos a esferas concêntricas e se 

moveriam com relação às estrelas fixas. No centro disso tudo, estaria a Terra, imóvel, em 

repouso. Uma representação desse Universo pode ser vista na figura abaixo. 

 Para explicar o movimento dos planetas neste sistema geocêntrico (geocêntrico = 

Terra no centro do Universo), havia um emaranhado de esferas intermediárias animadas de 

movimentos complicados que serviam para explicar o movimento dos planetas com bastante 

coerência. Eram necessárias por volta de 50 esferas para poder representar este sistema. As 

camadas celestes, esferas perfeitas onde repousariam os planetas, se localizavam em duas 

regiões distintas: a sublunar e a celestial. Abaixo da sublunar, onde a Terra estaria reinando, 

todas as coisas eram constituídas por quatro elementos: fogo, ar, água e terra. Esta região 

era imperfeita, sujeita a todo tipo de mudanças e degradações. A região acima da sublunar, a 

celestial, seria composta pelo éter, uma substância supostamente perfeita. No mundo 

celestial, o movimento deveria ser perfeito, imutável, circular e perpétuo! 

Copérnico (1473-1543 d.C.) foi o responsável pelo grande golpe contra a teoria 

aristotélica, ao propor um modelo que retirava a Terra do centro do universo, dando a ela o 

status de planeta que orbitava em torno do Sol como os outros (modelo Heliocêntrico). Esta 

ideia não foi bem aceita na época, principalmente porque o novo modelo seria contrário ao 

dogma religioso que considerava a Terra como centro do universo, e por isso, colocava em 

risco o poder da Igreja. 
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Figura 1: Esferas celestes (Fonte: http://fisica-gravitacao.blogspot.com.br/) 

 

 Depois do texto discutido, é hora de introduzir a música na aula. A música sugerida é 

um samba composto por Oswaldo dos Santos (1913-1981), mais conhecido como Alvaiade, e 

seu título é “O mundo é assim”. A letra é apresentada a seguir: 

 

O MUNDO É ASSIM 

Oswaldo dos Santos (Alvaiade) 

 

O dia se renova todo dia 

Eu envelheço cada dia e cada mês 

O mundo passa por mim todos os dias 

Enquanto eu passo pelo mundo uma vez 

 

A natureza é perfeita 

Não há quem possa duvidar 

A noite é o dia que dorme 

O dia é a noite ao despertar 

 

http://fisica-gravitacao.blogspot.com.br/
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 Depois da audição da música, os estudantes podem ser convidados a ler, ou apenas 

levar para casa, um pequeno texto sobre a vida do autor, uma pessoa de origem humilde, que 

mesmo assim se destacou por sua grande habilidade de músico e compositor. 

Considerando que a cultura brasileira faz parte de nossas vidas e compõe nossa 

realidade, a história de personagens como Alvaiade não deve ser esquecida e nem desprezada, 

mesmo nas aulas de ciências. O texto a que a nos referimos é apresentado a seguir e conta um 

pouco sobre a vida desse autor. 

 

MESTRE ALVAIADE 

 

Adaptado de http://compositoresdaportela.blogspot.com.br/2010/12/o-mundo-e-assim.html 

 

O samba O mundo é Assim foi composto em 1968 por Oswaldo dos Santos, conhecido 

como Alvaiade. Este respeitado compositor nasceu na Estrada do Portela em 1913, no bairro 

de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar como tipógrafo aos 13 

anos e o apelido Alvaiade lhe foi dado por companheiros de futebol, atividade a que esteve 

ligado durante muito tempo, inclusive jogando pelo time da Portela. Além disso, atuou 

também na Associação Atlética Portuguesa. 

Em 1926 compôs seu primeiro choro, “O que vier eu traço”, em parceria com Zé 

Maria e gravado posteriormente por Ademilde Fonseca. Naquela época, revelou suas 

qualidades de sambista e de orador habilidoso, sendo designado, na ausência de Paulo da 

Portela (o principal fundador da escola), para receber os convidados ilustres ou a 

representar a escola nas visitas a outros redutos. 

Inicialmente, apresentava-se acompanhando outros compositores, tocando 

cavaquinho de centro. Mais tarde, passou a compor para a escola. Um dos fundadores da 

UBC (União Brasileira de Compositores), Alvaiade tocava ainda diversos instrumentos de 

percussão, além do cavaquinho.  

Em 1928, Paulo da Portela o convidou para integrar a Escola de Samba Vai Como 

Pode, que mais tarde se chamaria Portela, onde integrou a Ala de Compositores. Em 1942, 

em parceria com Bibi, seu samba-enredo “A vida do samba” classificou a escola em 1º lugar. 

No ano seguinte, em parceria com Nílson, compôs o samba-enredo “Brasil, terra da 

liberdade”, com o qual a Portela venceu o desfile daquele ano. No ano de 1947, mais uma 
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vez a Portela foi campeã com um samba de sua autoria, “Honra ao mérito” (em parceria 

com Ventura).  

Participou de vários espetáculos no Teatro Opinião do Rio de Janeiro na década de 

1960, sempre cantando composições suas. Foi responsável pelo lançamento de diversos 

compositores, entre eles Manacéia, Walter Rosa, Candeia e Chico Santana.  

Desempenhava, na escola de samba da Portela, diversas funções, inclusive 

administrativas. Faleceu em 1981 e entre suas músicas mais conhecidas, destacam-se 

“Marinheiro de primeira viagem”, lançada pela dupla Zé e Zilda e gravada também por 

Jorge Veiga em 1961, “Embrulho que eu carrego” e “Banco de réu”, estas duas em parceria 

com Djalma Mafra. 

 

Após a discussão sobre o conteúdo da letra da música, é sugerida uma atividade 

experimental. Para essa atividade são distribuídos para cada grupo uma esfera de isopor aberta 

de 15 a 20 cm de diâmetro com alfinetes de cabeça colorida dentro. Os estudantes devem 

distribuir as pessoas, representadas pelos alfinetes, no planeta, representado pela esfera de 

isopor. 

Concluída a primeira tarefa, é solicitado aos estudantes que representem o movimento 

da Terra, utilizando um estudante do próprio grupo para representar o Sol, se necessário. 

O objetivo desta atividade é identificar e discutir as possíveis concepções alternativas 

dos estudantes acerca da disposição dos seres humanos pelo planeta. É esperado que os 

alfinetes sejam distribuídos por toda a superfície, levando em conta que o campo gravitacional 

aponta para o centro da Terra. No que diz respeito ao movimento da Terra, neste caso os 

estudantes devem representar ambos os movimentos de rotação e translação ao redor do Sol. 

Finalizada a discussão prevista nas atividades realizadas, espera-se que os estudantes 

passem a ter uma ideia concreta sobre o modelo heliocêntrico de Sistema Solar, atualmente 

aceito. 

A partir dos possíveis modelos de Sistema Solar estudados, resta analisar a letra da 

música e qual a concepção de mundo do eu lírico
3
 na composição apresentada. 

Antes de começar essa análise, é importante ressaltar que esta atividade não tem a 

pretensão de julgar o que o artista escreveu, nem visa desmerecer de nenhuma forma a poesia 

                                                             
3
 O Eu lírico é um termo usado dentro da literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que está 

narrando o texto (o narrador) e/ou da pessoa central ao qual o texto está se referindo. O Eu-lírico é o "eu" que 
fala na poesia. É geralmente muito usado em textos de gênero lírico, que são caracterizados por não expressar, 
necessariamente, os sentimentos do autor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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de sua composição. O que o autor conhece ou acredita não é objeto de análise na aula. A 

discussão e a análise serão realizadas do ponto de vista estritamente científico, sem levar em 

consideração metáforas e outros recursos poéticos, considerando apenas a visão retratada pelo 

eu lírico na letra da música sobre o que é e como é o mundo. Ou seja, será analisada a opinião 

sobre a concepção de mundo do eu lírico e não a opinião do autor propriamente dito. 

Para isso, os estudantes são questionados sobre a visão de mundo do eu lírico nos 

terceiro e quarto versos da letra da música. A ideia é que o professor conduza a discussão de 

tal forma que os estudantes cheguem a um impasse: no quarto verso o eu lírico diz que passa 

pelo mundo uma vez, o que deve ser interpretado como uma metáfora relacionada à vida dele 

na Terra e, nesse caso, “mundo” significaria “Planeta Terra”. Já no terceiro verso, ele diz que 

o mundo passa por ele todos os dias. Assim, se ele passa a vida na Terra e se move junto com 

ela, o que passa por ele não pode ser a Terra, mas sim o resto do Universo, e “mundo” 

significaria “Universo” nesse caso. 

Por fim, a única condição para que os dois versos não estejam em contradição é que 

“mundo” signifique “Universo” para o eu lírico, já que ele passa a sua vida na Terra e esta faz 

parte do Universo. Além disso, se é o resto do Universo que passa por ele e não ele que passa 

também pelo Universo todos os dias, então ele não considera que a Terra se mova pelo 

Universo, apresentando uma visão geocêntrica de Sistema Solar e de Universo, assim como os 

antigos gregos desde o século 3 a.C. Ou seja, a única possibilidade de não haver contradição é 

que o eu lírico seja Aristotélico.  

 

Segunda Aula 

 

Esta aula tem como objetivo principal a discussão da figura geométrica chamada 

elipse, suas principais características e como se constrói uma. 

A aula pode começar com perguntas acerca das características da elipse: 

 

O que é uma elipse? Dê um exemplo dessa forma geométrica na natureza. 

Como você diferencia uma elipse de um círculo? 

Como é possível traçar uma elipse? 

 

Aqui o professor tem a oportunidade de conhecer as concepções valiosas dos 

estudantes sobre o conceito de elipse. 
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Depois dessa etapa exploratória, a atividade central da aula será a construção de uma 

elipse. Para isso os estudantes receberão um retângulo de isopor, um pouco maior que uma 

folha A4, uma folha A4, dois pregos e um pedaço de barbante, de mesmo comprimento que a 

folha de papel. 

Os estudantes serão instruídos a pregar os pregos na folha, em cima do isopor, 

paralelamente ao comprimento da folha. Em seguida, devem amarrar as pontas do barbante 

em cada prego e, com um lápis ou caneta, traçar a elipse, deixando o barbante sempre esticado 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2: Atividade experimental – construção da elipse 

 

O professor pode utilizar esta atividade para definir o conceito de foco da elipse (os 

pontos marcados pelos pregos, f1 e f2), eixos da elipse: eixo maior (a), medido paralelamente 

ao comprimento da folha, e eixo menor (b), medido perpendicularmente ao comprimento da 

folha, além da distância focal (distância medida entre os dois focos, c). 

Depois da construção da elipse e das definições necessárias, o professor pode 

introduzir o conceito de excentricidade da elipse. 

Definida como a razão entre a distância focal e o eixo maior    
 

 
 , a excentricidade 

de uma elipse tem uma relação direta com a forma da elipse. Para mostrar isso, os estudantes 

podem ser desafiados a construir várias elipses diferentes, primeiramente afastando os pregos 

aos poucos até o máximo que conseguirem e depois aproximando, aos poucos, até o máximo 

que conseguirem. A cada elipse desenhada os estudantes podem realizar todas as medidas dos 

parâmetros da elipse definidos pelo professor: eixo maior, eixo menor e distância focal, e 

calcular o valor da excentricidade em cada caso. 
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Outro desafio possível para os estudantes será descobrir quais são os valores máximo e 

mínimo para a excentricidade de uma elipse e que forma a elipse adquire em cada uma dessas 

situações (excentricidade máxima e excentricidade mínima). 

A partir de seus próprios desenhos, medidas e cálculos, os estudantes devem ser 

capazes de chegar à conclusão de que, no máximo, o valor da excentricidade de uma elipse é 

um e, nesse caso, a distância focal é igual à medida do eixo maior e, por isso, a elipse tem a 

forma de uma reta. Já o valor mínimo da excentricidade de uma elipse é zero. Isso só acontece 

quando a distância focal for nula e, nesse caso, a elipse tem a forma de uma circunferência 

perfeita. 

 

Terceira Aula 

 

Essa aula utiliza os conhecimentos adquiridos pelos estudantes na aula anterior sobre 

elipses para introduzir a discussão sobre as leis que regem o movimento dos planetas no 

Sistema Solar. Ou seja, a aula tem como objetivo principal a discussão das três Leis de Kepler 

e pode ser iniciada com uma problematização com base na pergunta: 

 

Como vocês acham que é o formato da trajetória de cada planeta em volta do Sol? 

 

Depois de toda a discussão sobre a elipse na aula anterior, é esperado que, dentre as 

possíveis respostas dos estudantes para essa pergunta, uma delas seja “a elipse”, já que os 

estudos sobre aquela figura geométrica são recentes e podem induzir tal resposta. 

A partir dessa possível resposta, a problematização pode prosseguir com mais uma 

pergunta: 

 

Se as órbitas dos planetas são elípticas, onde está o Sol nessa órbita? 

 

A resposta mais provável para essa pergunta é o Sol estar no centro da elipse, 

concepção que deve ser levada em conta pelo professor no seu trabalho de mediação para 

conduzir os estudantes à conclusão de que o Sol se encontra em um dos focos da elipse. 

Agora, considerando que todos os estudantes já sabem que as órbitas dos planetas são 

elípticas e que o Sol se encontra em um de seus focos, como é mostrado na Figura 3, o 

professor pode, finalmente, concluir apresentando a Primeira Lei de Kepler. 
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Figura 3: Órbitas elípticas (Adaptado da fonte: 

http://www.silvestre.eng.br/astronomia/artigos/orbita/) 

 

Para a abordagem da segunda lei, é preciso esclarecer que, enquanto o planeta 

translada pela órbita, uma reta imaginária ligando o planeta ao Sol varre áreas iguais em 

períodos iguais. Para iniciar a discussão, o professor pode começar com as perguntas: 

 

Como vocês acham que o planeta se movimenta através da sua órbita? 

Existe variação na velocidade? 

 

Uma das possíveis respostas dos estudantes é que o planeta gira em torno do Sol 

sempre com a mesma velocidade. 

Nesse caso, o professor pode relembrar os conceitos básicos que envolvem a força 

gravitacional, que atua com cada vez maior intensidade à medida que a distância entre os 

corpos que se atraem diminui. A partir dessa discussão, os estudantes poderão concluir que a 

força gravitacional é mais intensa quando o planeta está mais perto do Sol e, por isso, sua 

velocidade aumenta quando o planeta está mais perto do Sol e diminui quando ele se afasta. A 

Figura 4 a seguir ilustra a discussão.      

 

Figura 4: Áreas varridas iguais em intervalos de tempo iguais (Adaptado da fonte: 

http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/segunda-lei-kepler.htm) 
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O professor pode prosseguir com a apresentação da Segunda Lei de Kepler, 

argumentando que a reta que liga o Sol ao planeta se movimenta em sua órbita varrendo áreas 

iguais em tempos iguais.  

Para a introdução da Terceira lei de Kepler é preciso mostrar que o quadrado do 

período de translação dos planetas é proporcional ao cubo do raio médio de suas órbitas. É 

importante enfatizar que essa proporção se mantém a mesma para todos os planetas e, por 

isso, é possível comparar a razão entre o quadrado do período de translação e o cubo do raio 

médio da órbita de um planeta, com a mesma razão de outros planetas. 

O professor pode, mais uma vez, problematizar com base nos efeitos da força 

gravitacional, perguntando: 

 

Qual dos planetas você acha que leva o maior tempo para dar uma volta completa em torno 

do Sol em sua órbita? 

Que relação esse tempo guarda com o tamanho da órbita em cada caso? 

 

Ao responder essas perguntas, os estudantes devem ser capazes de concluir que quanto 

maior a órbita de um planeta, mais tempo ele leva para completar uma volta em torno do Sol, 

e o professor pode confirmar a concepção dos estudantes definindo a Terceira Lei de Kepler, 

que afirma que o quadrado do tempo que cada planeta leva para completar uma volta em 

torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da órbita elíptica de cada planeta.  

Especificando que o raio médio da órbita pode ser calculado a partir da média 

aritmética entre os raios máximo e mínimo da órbita elíptica, medidos em relação ao Sol  

   
         

 
, o professor pode argumentar que essa proporção entre o período e o raio 

médio da órbita é a mesma para todos os planetas, o que nos permite utilizar essa relação para 

comparar períodos e raios médios de planetas diferentes, uma vez que estamos tratando de 

uma lei de caráter universal. 

A partir deste ponto, o professor pode apresentar a Terceira Lei traduzida pela 

expressão matemática, na forma como ela é mais conhecida no Ensino Médio. 
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Onde T é o período de translação, R é o raio médio da órbita e os números subscritos 1 

e 2 se referem a dois planetas distintos.  

 

Quarta Aula 

 

Esta é a última aula da sequência de ensino proposta e tem o objetivo de problematizar 

a questão das Estações do Ano para ajudar o estudante na compreensão do fenômeno e na 

elucidação de possíveis concepções alternativas sobre o assunto. 

Para problematizar a aula, podem ser apresentadas aos estudantes algumas perguntas 

sobre o fenômeno das estações do ano, como: 

 

Quais são as Estações do ano? 

Como vocês caracterizariam cada uma delas? 

 

A partir desta problematização será introduzida na aula uma música sobre o tema. A 

música sugerida é um samba, chamado "Cântico à Natureza", escrito por Nelson Sargento 

(1924 -) em parceria com Chico César (1964 -). A letra da música se encontra a seguir: 

 

CÂNTICO À NATUREZA 

(Nelson Sargento e Chico César) 

 

Brilha no céu o astro rei com fulguração 

abrasando a terra anunciando o verão 

outono estação singela e pura 

é a pujança da natura 

dando frutos em profusão 

 

Inverno, chuva, geada e garoa 

molhando a terra preciosa e tão boa 

desponta a primavera triunfal 

são as estações do ano 

num desfile magistral 

http://letras.mus.br/jamelao/
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A primavera matizada e viçosa 

pontilhada de amores 

engalanada, majestosa 

desabrocham as flores 

nos campos, nos jardins e nos quintais 

a primavera é a estação dos vegetais 

 

Oh! primavera adorada 

inspiradora de amores 

Oh! primavera idolatrada 

sublime estação das flores 

 

Depois da audição da música o professor pode iniciar uma discussão sobre o conteúdo 

da letra e problematizar a descrição trazida pelos autores acerca das características de cada 

uma das estações dentro e fora do Brasil, buscando as relações com o clima de cada região. A 

discussão pode começar com a pergunta: 

 

Vocês concordam com as características apresentadas pelo eu lírico sobre as estações do 

ano? 

 

Se houver concordância, a pergunta deve ser direcionada levando em conta o contexto 

brasileiro, por exemplo: 

 

No Inverno vocês costumam ver geada aqui no Brasil? 

O Inverno é a estação que mais chove no Brasil? 

 

Essa série de perguntas pode instigar o estudante a pensar na forma como as estações 

do ano ocorrem em diferentes regiões do planeta. Ou seja, a introdução ao assunto se dá a 

partir da problematização do conteúdo da letra. O professor pode continuar perguntando: 

 

Como vocês diferenciam as estações do ano aqui no Brasil? 

Vocês conseguem, apenas com características climáticas, diferenciar todas elas? 
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Por que as estações do ano aqui no Brasil não são tão diferentes entre si quanto na Europa, 

por exemplo? 

Vocês saberiam explicar como, ou por que, as estações do ano acontecem? 

 

Aqui se espera que os estudantes apresentem várias concepções sobre esses 

fenômenos, alternativas ou não. Cria-se uma oportunidade para o professor ter acesso às 

concepções alternativas para poder construir contra-argumentos lógicos. Por exemplo, se 

algum estudante considerar a possibilidade de as estações do ano acontecerem devido à 

mudança de distância da Terra ao Sol durante o ano, já que sua órbita é elíptica – concepção 

bastante comum em função dos problemas apontados por Canalle, Trevisan & Lattari (1997) 

em relação aos livros didáticos –, quando a Terra se aproximasse do Sol, começaria o Verão e 

quando a Terra se afastasse começaria o Inverno. Nesse caso, um contra-argumento lógico 

poderia se materializar por meio de uma pergunta: 

 

Por que as estações do ano são diferentes nos hemisférios Norte e Sul, se eles se encontram 

no mesmo planeta e sempre à mesma distância do Sol? 

 

Com esta pergunta, certamente a hipótese apresentada pelos estudantes seria refutada. 

Para mostrar ainda porque a distância da Terra ao Sol não influencia no clima durante 

o ano, é possível relembrar novamente a atividade da elipse, quando os estudantes 

desenharam várias elipses diferentes no papel, a cada vez diminuindo um pouco a distância 

focal e medindo os valores dos eixos para calcular a excentricidade. Nesse caso, os próprios 

estudantes poderão chegar à conclusão de que quando a distância focal diminui, a elipse se 

aproxima cada vez mais de uma circunferência e é isso que acontece com a órbita da Terra: 

ela é uma elipse de excentricidade aproximadamente igual a zero e, por isso, a distância do 

nosso planeta ao Sol não varia significativamente durante o ano para causar mudanças 

climáticas. 

A questão inicial da aula sobre como acontece o fenômeno das estações do ano pode 

ser reiniciada acompanhada de uma atividade experimental de caráter demonstrativo, para 

elucidar as questões associadas a ocorrências das estações do ano. Essa atividade encontra-se 

descrita em Canalle (1999). 

A demonstração consiste em utilizar uma lâmpada de 60W, ou uma lanterna, presa em 

um suporte, representando o Sol, e uma esfera de isopor atravessada por uma vareta, 
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representando respectivamente a Terra e seu eixo. A esfera deve girar em torno de si mesma e 

da lâmpada com o seu eixo inclinado em uma direção fixa, representando o movimento da 

Terra em torno do Sol. Este pode ser um bom momento para deixar os estudantes observarem 

o que acontece na demonstração e incentivá-los a formular novas hipóteses para explicar 

como acontecem as estações do ano. As figuras 5, 6 e 7 ilustram esse experimento. 

 

Figura 5: Atividade experimental – representação do Sol iluminando o planeta I 

 

 

Figura 6: Atividade experimental – representação do Sol iluminando o planeta II 
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Figura 7: Atividade experimental – representação do Sol iluminando o planeta III 

 

Aqui se espera que os estudantes possam concluir que a inclinação do eixo terrestre e o 

movimento de translação ao redor do Sol são elementos essenciais para a ocorrência das 

estações do ano e que a inclinação do eixo terrestre é a responsável pelo fato de se ter estações 

diferentes no hemisfério Norte e no hemisfério Sul. 

A sequência de ensino é concluída com uma explicação final sobre as estações do ano, 

que é possível a partir da observação da atividade demonstrativa apresentada anteriormente. O 

professor finaliza a aula explicando que a inclinação do eixo terrestre é de aproximadamente 

23,5º e mantém essa direção constante. O movimento de translação e a inclinação constante 

do eixo explicam, finalmente, porque em uma época do ano, o hemisfério Sul é mais 

iluminado diretamente pelo Sol do que o hemisfério Norte, época em que no hemisfério Sul é 

Verão e no hemisfério Norte é Inverno. Seis meses depois, com a Terra na posição oposta a 

esta em sua órbita, acontece o inverso: o hemisfério Norte fica mais iluminado pelo Sol que o 

hemisfério Sul, sendo Verão no hemisfério Norte e Inverno no hemisfério Sul.
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4. O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA AULA 

 

Em função das especificidades e da disponibilidade da escola, apenas foi possível 

implementar a primeira aula da proposta desenvolvida, em uma turma com 25 estudantes do 

primeiro ano do Ensino Médio, no Colégio Universitário Geraldo Reis, e no momento em que 

pude realizar a minha aula de regência de turma como estagiária da disciplina de Pesquisa e 

Prática de Ensino. 

Antes de começar a aula, foi instalada uma câmera no canto da sala. Quando a aula 

começou, a turma foi dividida em cinco grupos e foram instalados gravadores de áudio 

digitais em uma mesa central em torno da qual cada um dos grupos se distribuía. A Figura 8 

mostra a turma já dividida em grupos. Como esperado, a turma ficou bastante agitada com a 

presença dos equipamentos eletrônicos e foi difícil para eu controlar os estudantes e dar 

continuidade à aula. 

Mesmo assim a proposta de aula anteriormente pensada pode ser completamente 

realizada no tempo de duas horas-aula. 

 

Figura 8: Estudantes trabalhando em grupos na sala de aula 
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Embora não tenha sido utilizada nenhuma metodologia rigorosa para análise dos dados 

obtidos com as gravações, minhas impressões foram de que os estudantes participaram 

bastante da aula mostrando interesse pelo assunto. Quase todos se empenhavam em responder 

às perguntas, movidos pela vontade de participar, o que provocou certa confusão, pois muitos 

respondiam ao mesmo tempo, ficando difícil organizá-los de forma que respondesse um de 

cada vez.  

Inicialmente os estudantes externaram diferentes concepções de mundo, tais como “As 

Pessoas”; “O Planeta Terra”; “O Sol com os Planetas”; “Tudo”, entre outras. Depois de lerem 

o texto sobre o Sistema Solar na visão dos gregos antigos, nós discutimos juntos como seria o 

Universo na visão deles e pude ver que eles conseguiram compreender bem o texto. 

O momento da música foi um momento particularmente lúdico da aula. Os estudantes 

se divertiram cantando o samba de Alvaiade e um deles, inclusive, se levantou para sambar. 

Ao fim da música, os estudantes conseguiram chegar à conclusão de que a música 

falava sobre o tempo de vida do eu lírico na Terra e pudemos prosseguir com a aula. Cheguei 

a comentar sobre a vida do autor e sobre sua importância como compositor da Portela, mas 

preferi não ler o texto da sua biografia resumida para não consumir mais tempo da aula, pois 

eu já não dispunha de muito tempo, optando por entregá-lo aos estudantes para que lessem em 

casa. 

A aula seguiu com a atividade experimental proposta, onde cada grupo de estudantes 

recebeu uma esfera de isopor e 10 alfinetes para representar as pessoas no planeta Terra. 

Todos os grupos se empenharam em concluir a atividade proposta, o que consumiu mais 

tempo do que o previsto para ela. A Figura 9 mostra o resultado dessa atividade. 

     

Figura 9: Representação das pessoas distribuídas pela superfície do planeta 
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A concepção mais interessante encontrada nessa parte da atividade ocorreu em um dos 

grupos de estudantes que, a princípio, colocou alfinetes apenas no Hemisfério Norte do 

planeta, mostrando a concepção de que a Gravidade atua para baixo no Universo, tendo como 

referência o eixo da Terra, e não que a gravidade atrai os corpos perto de sua superfície para o 

seu centro. 

Depois de posicionar as pessoas no planeta, os estudantes deveriam representar o 

movimento do planeta utilizando, se necessário, um dos estudantes do grupo para representar 

o Sol. Todos os grupos representaram o movimento da Terra em torno do Sol, mas muitos não 

tomaram cuidado ao representar exatamente a forma como esse movimento acontece. 

Representando o movimento de translação da Terra com epiciclos em sua órbita ou fazendo a 

Terra sair do plano de sua órbita constantemente, ambas as representações (equivocadas) 

ocorreram na tentativa de representar os movimentos de translação e rotação da Terra 

simultaneamente. 

Depois de discutir sobre essas concepções alternativas com a turma, os estudantes 

foram convidados a refletir sobre a concepção de mundo do eu lírico que aparece na letra da 

música, levando em conta o terceiro e o quarto versos da letra. Antes, porém, foi explicado o 

que é o eu lírico e esclarecido que estaríamos interpretando a concepção de mundo que o eu 

lírico parece informar na música e não estaríamos julgando a opinião própria do autor. Como 

se tratava de um final de aula, os estudantes estavam agitados e ansiosos. Ainda assim, 

ouvindo a gravação dos grupos posteriormente, consegui perceber que em suas discussões os 

estudantes conseguiram chegar às conclusões esperadas de que o mundo, para o eu lírico, 

pode ser o Universo, que contém o planeta Terra, por onde ele passa uma vez, enquanto o 

resto do Universo passa por ele todos os dias. Foi observado também que eles 

compreenderam que a concepção de mundo que é apresentada na letra é geocêntrica, assim 

como a concepção dos gregos antigos. 

A seguir estão transcritos, resumidamente, as falas de um pequeno trecho do diálogo 

que os estudantes de um dos grupos construíram (entre eles e comigo na condição de regente 

da turma) para chegar a essas conclusões. 

No trecho destacado, as minhas falas estão representadas pela letra “P” e as falas dos 

estudantes, pela letra “E”. 

P – Vamos voltar para o texto agora então. Vamos ler aqui os versos 3 e 4. Diz assim: 

“O mundo passa por mim todos os dias 

Enquanto eu passo pelo mundo uma vez” 
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 O quê que é mundo pro autor
4
? 

E3 – Espera aí, o mundo passa por mim todos os dias enquanto eu passo pelo mundo uma 

vez, o mundo seria o Universo ou a Terra. A Terra ou o Universo, não tem outro. 

P – Ah, o mundo também pode ser o Universo. Então vamos pensar aqui. Quando ele diz 

“Enquanto eu passo pelo mundo uma vez”, que mundo é esse? 

E3 – O planeta. 

P – O planeta. Quê que ele tá dizendo nessa frase?  

E6 – É a vida dele. A sua duração na Terra. 

P – Então é a Terra aqui? É isso? E quando ele diz que “O mundo passa por mim todos os 

dias”? E agora, o que é? 

E8 – Aí ele quis dizer como o Sol. 

P – É a Terra ou é o Sol? 

E6 – Os dois! Uma hora ele diz que é a Terra, outra hora ele diz que é o Sol. 

P – Ah... Então você está dizendo o seguinte: que no verso 3, o autor
4
 fala que é o Sol e que 

no verso 4 o autor
4
 fala que é a Terra. 

P – O quê que é o mundo para ele? É só a Terra? 

E3 – O Universo? 

E6 – É tudo! É tudo! 

P – É o Universo inteiro? 

E6 – É. 

E3 – É o Universo! 

P – Então para esse autor
4
, ele passa pelo mundo uma vez, dentro da Terra que está dentro do 

Universo. E o mundo passa por ele todos os dias. Que é o Universo passando por nós: o Sol, 

as estrelas, os planetas, a Lua. Então presta atenção: qual é a visão de mundo desse autor
4
? 

E3 – O Universo! 

P – Onde está a Terra nesse Universo? 

E1 – Na natureza. 

E6 – No Universo. 

                                                             
4 Aqui percebe-se que durante a aula eu me confundi e onde deveria ter dito “eu lírico”, acabei por dizer 
“autor”. 



38 
 

P – A Terra está se movendo para ele? 

E5 – Não! 

E3 – Está no centro! 

E1 – No centro do mundo! 

E2 – Centro do Universo. 

P – Então qual é a concepção dele de Universo, gente? 

E2 – É a mesma do Aristóteles. 

P – Então a gente vê um eu lírico, escrito em pleno século XX, dando a entender que acha a 

mesma coisa que em 300 anos antes de Cristo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos dos quadros teóricos apresentados na Fundamentação Teórica do trabalho 

teve papel decisivo, funcionando como fonte inspiradora para o desenvolvimento de uma 

proposta que visa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de 

Astronomia no contexto do Ensino Médio. 

A inclusão da Literatura Popular através de músicas (samba), combinada com 

elementos de História da Ciência e atividades experimentais, formou a base das estratégias 

propostas na sequência de ensino que levou em conta os conflitos identificados a partir de 

triangulações entre as concepções apresentadas pelos compositores (leigos em ciências), as 

concepções exibidas pelos estudantes, e as concepções contidas nos textos de História da 

Ciência. Com isso, acreditamos que seja possível promover diálogos motivados pelas 

controvérsias, ao mesmo tempo em que o estudante se aproxima de elementos da música 

popular carioca, ainda pouco difundida em nosso país, enquanto aprende. 

No que diz respeito à introdução da proposta na escola, infelizmente não foi possível 

implementar e analisar a sequência de ensino em sua plenitude em função da organização 

escolar. Entretanto, embora não tenhamos utilizado uma metodologia de pesquisa rigorosa, 

baseados nas nossas reflexões, observações e análises dos diálogos estabelecidos nas aulas, 

foi possível identificar alguns aspectos positivos. O texto sobre a visão Geocêntrica de 

Universo dos Gregos, por exemplo, elucidou os estudantes quanto à dinâmica que envolveu o 

desenvolvimento do pensamento humano sobre a concepção do Universo ao longo da história 

e sobre como a visão Geocêntrica o influencia até hoje. A atividade experimental com a esfera 

de isopor ajudou a contrapor concepções alternativas dos estudantes quanto ao campo 

gravitacional terrestre e quanto aos movimentos de rotação e translação da Terra. Por fim, a 

introdução do samba “O Mundo é Assim” promoveu um momento importante de ludicidade 

na aula, aumentando significativamente a participação dos estudantes. Além disso, a 
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interpretação da letra em relação à concepção do eu lírico de “mundo” e “Universo” foi o 

ponto alto da aula, em que os estudantes puderam compreender o poder de influência da visão 

Geocêntrica do Universo, uma teoria proposta há mais de 2300 anos, que pode estar presente 

na concepção da população ainda nos dias de hoje. 

Esperamos que este trabalho possa aguçar reflexões de futuros professores e também 

de professores experientes, abrindo horizontes acerca de novas possibilidades de estratégias 

para o ensino da Física. Nesse sentido, chamamos a atenção para a importância de não se 

poupar esforços para despertar o interesse dos estudantes. 
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