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RESUMO



Utilizando-se como principal elemento motivador o crescente uso da telefonia celular em

nossa sociedade e, sobretudo entre os nossos estudantes, elaboramos uma sequencia de ensino que

aborda alguns fenômenos ondulatórios relacionados principalmente a produção e transmissão das

ondas eletromagnéticas e propõe uma reflexão sobre os possíveis riscos que os celulares e suas

antenas  de  transmissão  podem  provocar  à  nossa  saúde.  Esta  sequência  didática  encontra-se

referenciada nos pressupostos de uma abordagem CTS e do movimento da Alfabetização Cientifica

que buscam formar cidadãos capazes de refletir,  avaliar, criticar e tomar decisões relacionadas a

inserção de novas tecnologias na nossa sociedade. Todo o material desenvolvido para os estudantes

foi elaborado sob os pressupostos teóricos do Ensino por Investigação. Deste modo, priorizou-se a

utilização de uma abordagem dialógica para estruturação das atividades teóricas e práticas, além de

simulações computacionais, leitura de textos e projeção de vídeos. O elemento motivador central

desta  proposta  é  a  realização  da  encenação  de  uma  controvérsia  real  ocorrida  no  Colégio  de

Aplicação da UFRJ sobre a instalação de uma antena de telefonia móvel e os possíveis efeitos

nocivos  que esse tipo de radiação poderia  provocar  à saúde dos estudantes.  Nesta atividade os

estudantes divididos em grupo atuam como atores sociais com interesses pré-estabelecidos em duas

atividades de debates simulados sobre a possibilidade de instalação de uma antena nas dependências

do colégio.  Além do texto  destinado aos  estudantes  elaboramos  também um capítulo  contendo

orientação para os professores com sugestões e estratégias para utilização desse material em sala de

aula.

ABSTRACT

Using as main motivating factor the increasing use of mobile phones in our society, and especially

among  our  students,  we  developed  a  teaching  sequence  that  covers  some  wave  phenomena



primarily related to production and transmission of electromagnetic waves and propose a reflection

on the possible risks that cellphones and its transmission antennas can cause to our health. This

teaching sequence is based in the assumptions of a STS approach and Scientific Literacy movement

seeking to form citizens able to reflect, evaluate, criticize and take decisions related to introduction

of new technologies in our society. All the material developed for students was prepared under the

theoretical assumptions of the teaching science as inquiry. Thus, prioritized the use of a dialogical

approach to structuring the theoretical and practical activities besides computer simulations, reading

texts  and videos.  The central  motivating  element  of this  work is  the realization  of a simulated

controversy occurred in the Colégio de Aplicação da UFRJ about the installation of a mobile phone

antenna and the possible harmful effects that this type of radiation could cause to the health of

students. In this activity the students divided into groups act as social actors with pre-established

interests  in  two simulated  debates  activities  on the possibility  of  mantening  an antenna on the

school premises. In addition to the text for students we also prepared a chapter containing guidance

for teachers with suggestions and strategies for use of this material in the classroom.
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•

•   INTRODUÇÃO

As radiações  eletromagnéticas  se  fazem presente  no nosso cotidiano e  hoje através  do

desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  suas  aplicações  tornaram-se  indispensáveis  para  a

sociedade contemporânea. Por exemplo, temos aplicações na medicina com exames médicos, na

engenharia através da inspeção de materiais e nas telecomunicações. Entretanto, em alguns casos, a

forma como ela é utilizada ainda é uma questão controversa, como por exemplo, a tecnologia da

telefonia móvel (celular).

Embora  diversos  assuntos  atuais  pudessem  ser  inseridos  no  currículo  de  ciências  da

educação básica, verifiquei, durante o período de meu estágio curricular obrigatório, que em muitas

salas de aula de Física o que prevalece é uma abordagem tradicional, com temas não tão atrativos,

foco excessivo no conteúdo e no formalismo matemático.

Dessa  forma,  optamos  por  desenvolver  nesta  monografia  uma  sequencia  didática  que

atendesse as recomendações dos documentos oficiais para o ensino de ciências (BRASIL, 1999 e

2002) no sentido de formar cidadãos que possam atuar de forma autônoma das escolhas pessoais e

sociais relacionadas a inserção de novas tecnologias na nossa sociedade.  

Assim, tendo como principal motivação uma controvérsia de grande repercussão ocorrida

na comunidade escolar do CAp UFRJ, relacionada a instalação de uma antena de telefonia celular

no terreno do colégio, desenvolvemos uma sequencia de ensino destinada aos estudantes do nível



médio  com  o  objetivo  de  apresentar  alguns  conceitos  e  classificações  sobre  os  fenômenos

ondulatórios; analisar as formas de produção e propagação de ondas mecânicas e eletromagnética,

além de trazer algumas reflexões sobre os diferentes tipos de radiação e os riscos à nossa saúde.

Esta  sequência  foi  estruturada  segundo  os  pressupostos  teóricos  do  Movimento  CTS

(Ciência  –  Tecnologia  –  Sociedade)  e  da  Alfabetização  Científica.  A opção  por  adotar  esses

referenciais se justifica pela necessidade de formação de um cidadão que questione os impactos do

desenvolvimento científico e tecnológico no seu contexto social (SANTOS; MORTIMER, 2002), e

perceba que as decisões tomadas em diversas situações, como por exemplo a telefonia móvel, levam

necessariamente em conta questões morais, éticas, financeiras e políticas, além de científicas.

O texto destinado aos estudantes bem como todas as atividades teóricas e práticas foram

elaboradas  segundo  os  pressupostos  metodológicos  do  Ensino  por  Investigação.  Deste  modo,

elaboramos atividades com  ênfase no questionamento, na resolução de problemas, na descoberta e

na argumentação dos estudantes. Nosso objetivo é fazer com que os estudantes entrem em contato

com elementos da cultura científica, reflitam e trabalhem na resolução de atividades que guardam

alguns aspectos importantes do modo como os cientistas trabalham e fazem ciência (CAPECCHI;

CARVALHO, 2006). 

Na introdução  da  nossa  sequência  de  ensino  fazemos  um convite  aos  estudantes  para

participarem como atores sociais de um debate sobre a possibilidade de implantação de uma antena

de telefonia celular nas dependências do colégio. Nesse debate os estudantes divididos em grupos se

posicionariam  interpretando  um  “jogo  de  papéis”  com  perfis  previamente  estabelecidos.  A

controvérsia simulada, através de um debate é uma estratégia didática que vem sendo usada com

sucesso em trabalhos que utilizam uma abordagem CTS.

A presente monografia foi dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresentamos

o nosso referencial teórico. Nele expomos as criticas a forma como as aulas experimentais de físicas

são geralmente conduzidas e propomos algumas alternativas defendidas por pesquisadores da área

para uma possível melhora ao se usar o ensino por investigação.

No segundo capítulo fizemos algumas considerações sobre as motivações pessoais que nos

fizeram escolher esta temática bem como o modo e os referencias utilizados na confecção deste

trabalho.

No capítulo três é apresentada  a integra de nossa sequência de ensino escrita  em uma

linguagem destinada aos estudantes do nível médio. Na primeira parte trabalhamos os conceitos de

ondas;  em  seguida  fazemos  o  convite  aos  estudantes  para  participarem  do  fórum;  depois

continuamos  abordando  os  conceitos  relativos  a  ondas  eletromagnéticas,  radiações,  efeitos

biológicos das radiações e a tecnologia móvel, finalizando com a realização dos debates.

No  capítulo  quatro  são  elaboradas  algumas  orientações  metodológicas  destinadas



principalmente  aos  professores  que  irão  utilizar  nossa  sequencia  de  ensino.  Nele  também

mencionamos alguns pontos relevantes não expostos no material do estudante, assim como algumas

atividades complementares que podem ser exploradas.

No Capítulo cinco apresentamos algumas considerações finais do trabalho. Em anexo estão

dispostos  os  textos  e  documentos  relevantes  ao  trabalho.  Ao  final  criamos  um  apêndice  de

aprofundamento sobre a tecnologia móvel.  

• REFERENCIAL TEÓRICO

• LABORATÓRIO TRADICIONAL E O MÉTODO CIENTÍFICO

Uma questão que se coloca quando propomos inovações metodológicas para a sala de aula

de  ciências  é  qual  o  papel  que  deve  ocupar  o  laboratório  didático.  Vários  aspectos  como  a

inexistência  de  local  e  materiais  adequados,  número  reduzido  de  aulas,  além  de  concepções

inadequadas  sobre  o  qual  papel  do  laboratório  nas  aulas  de  ciências  tem sido  apontado  como

elementos que dificultam a sua inserção em nossas salas de aula.  

Em sua análise sobre o uso de uma abordagem experimental, Borges (2002), faz críticas ao

modo como o laboratório ciências vem sendo utilizado e menciona alguns pontos que justificam a

ineficácia e o não uso de atividades experimentais, como por exemplo, o excesso de tempo gasto na

execução das atividades sem discutir diversos pontos importantes durante a sua realização, os custos

para desenvolver aulas experimentais e a manutenção dos equipamentos. 

Embora se tenha contratempos, é esperado que o professor ao ensinar Física incorpore em

seu cronograma aulas experimentais ligadas aos aspectos da metodologia científica. É que em suas

aulas ele procure desenvolver com os estudantes alguns procedimentos próprios do fazer científico,

como por exemplo, observar, levantar hipóteses, medir, analisar, tirar conclusões, etc. Entretanto, o

que  vêm sendo colocado  em xeque  pela  literatura  é  a  forma  equivocada  de  como  o  chamado

“método científico” vêm sendo trabalhado no âmbito escolar, uma sequência linear pré-definida e

indutivista (BORGES, 2002).



Há várias décadas, é amplamente questionada a ideia de que a descoberta seja um processo,
ou um conjunto hierárquico de processos lógicos. Apesar de que os informes e relatos das
descobertas científicas, especialmente como apresentado nos livros escolares e pelos meios
de comunicação, sugiram para o leigo que as descobertas científicas resultam do acúmulo
de vastos conjuntos de observações detalhadas e repetidas acerca de um fenômeno seguindo
as  prescrições  do  método  científico,  ou  então  resultem de  ideias  inspiradas  de  mentes
geniais,  o processo é bem diferente disso. Os cientistas utilizam métodos, mas isso não
significa que haja um método científico que determine exatamente como fazer para produzir
conhecimento (BORGES 2002, p.300).

Nesse sentido, Moreira e Ostermann (1993, p. 109) chamam a atenção de como o ensino de

ciências é ensinado nos livros didáticos, por consequência em sala de aula, já que as aulas de física

geralmente são estruturadas de acordo com a sequência didática proposta pelos livros didáticos.

Eles apontam algumas concepções errôneas sobre como é o ensino do “método científico” e como é

passada uma concepção errada da ciência para o estudante. 

Cremos que o ensino do método científico, tal como é comumente apresentado nos livros
didáticos de Ciências  e abordado nas aulas de Ciências  pode levar a várias concepções
errôneas sobre o trabalho científico, tais como:

1. o método científico começa na observação;
2.  o  método  científico  é  um  procedimento  lógico,  algorítmico,  rígido;  seguindo-se
rigorosamente as etapas do método científico chega- se, necessariamente, ao conhecimento
científico;
3. o método científico é indutivo;
4. a produção do conhecimento científico é cumulativa; linear;
5. o conhecimento científico é definitivo. 

                (MOREIRA;  OSTERMAN, 1993,
p. 113)

Os Autores mencionam o carácter indutivista do ensino de ciências dentro da escola, e que

este  tem  reflexo  na  sociedade.  Portanto  têm-se  o  mito  “verificacionista”  da  “comprovação

científica” como credenciadora absoluta da verdade. Portanto, qualquer ideia só terá credibilidade

se for possível ser comprovada pela ciência. Nessa linha, Penha (2006), afirma que a visão comum

da ciência é baseada na concepção de que um conhecimento para ser dito científico tem que ser

comprovado através de observações empíricas.

Para  a  literatura  do ensino  de  ciências  a  principal  crítica  contra  as  atividades  práticas

tradicionais  é  a  forma  como  elas  são  aplicadas,  descontextualizadas,  carecendo  de  uma  boa

construção pedagógica e pouca clareza no que se deseja explorar durante a prática experimental.

Essas atividades acabam dando ênfase a observação e análise matemática dos dados valorizando

pouco as pré-concepções e o poder de argumentação dos estudantes.



• ATIVIDADES EXPERIMENTAIS SOB UMA PERSPECTIVA INVESTIGATIVA 

Na  seção  anterior  fizemos  críticas  ao  modo  como  as  práticas  experimentais   são

comumente abordadas em aulas e livros. Nesse sentido, diversos autores vêm debatendo como o

ensino  de  ciências  pode  se  aproveitar  de  uma  metodologia  investigativa  para,  por  exemplo,

promover  um aprendizado que não transmita  a ciência de forma linear.  Mas quais seriam essas

formas de promover um ensino por investigação? Será que esse tipo de abordagem pode contribuir

para uma melhora no ensino de física?

Para Cappechi e Carvalho 2006, quando falamos em ensino por investigação precisamos

ter em mente que teremos um diálogo entre duas culturas distintas, a científica e a escolar. Não seria

didático transpor para a sala de aula diretamente o conhecimento científico, precisamos adequá-lo a

um  linguajar  dialógico  com  os  estudantes  e  inclusive  abordar  diversos  aspectos  relativos  a

construção da ciência. Dessa forma, durante uma aula investigativa, é preciso chamar a atenção e

darmos significado aos procedimentos que não são comuns aos estudantes. 

Nesse sentido, um dos objetivos das atividades investigava é o de levar para sala de aula

elementos da cultura científica, aproximando o estudante do que seria o trabalho de um cientista,

este que muitas vezes lida com questões que não tem a “resposta certa”, que necessita questionar,

debater,  errar,  levantar  hipóteses,  desenvolver  e  reformular  metodologias.  Nessas  atividades

deslocamos o foco do rigor dos aspectos técnicos e matemáticos comumente associados ao trabalho

do cientista para facilitar a aprendizagem de determinados aspectos que desejamos enfatizar.  Isto

precisa ficar claro, para que o estudante não crie uma visão errada de que o trabalho científico é

banal ou demasiadamente complexo (BORGES, 2002).

Vale ressaltar que essa aproximação entre as culturas científica e escolar não é fácil de

realizar.  Além disso,  aulas investigativas  devem ter  um caráter  argumentativo,  por isso deve-se

mudar o foco do processo de ensino do professor para o estudante. Portanto, precisamos discutir

algumas  formas  de  trabalharmos  as  atividades  investigativas.  Segundo  Penha  (2006),  uma

abordagem  investigativa  pode  ser  trabalhada  de  diversas  formas  e  destaca  alguns  pontos

importantes:

a) provocando situações de desequilíbrio ao contestar determinadas teorias elaboradas por
nosso senso comum;
b) servindo para confirmação de hipóteses  construídas coletivamente com os estudantes
durante uma abordagem teórica;
c) verificando experimentalmente quando possível, as ideias propostas pelos estudantes no
decorrer de um determinado assunto;
d) remontando uma abordagem histórica que envolva experiências que podemos reconstruir
na sala de aula com nossos estudantes, discutindo as diferentes interpretações dadas aos
fenômenos observados;



e) servindo como motivação e para realização de atividade de fixação de determinado tema;
f) como proposição de atividade experimental que tenta criar situações para elaboração de
teses por parte dos estudantes.

Já Azevedo (2004), propõe que ao iniciar uma atividade investigativa (mesmo que não seja

uma  atividade  instrumental),  é  importante  colocar  uma  questão  aberta  ou  problema  aberto,

instigando  a  curiosidade  do  estudante  e  motivando-o  a  querer  saber  “o  porquê”  do  problema

mencionado. Então ela propõe uma caracterização para inserção das atividades experimentais da

seguinte  forma:  demonstrações  investigativas,  laboratório  aberto,  questões  abertas  e  problemas

abertos, conforme o quadro 1.

Quadro 1 – Categorização, Identificação e Características das Atividades Investigativas.
Atividades 
Investigativas

Características

Demonstrações
Investigativas

Atividades experimentais  que visam ilustrar uma teoria ou comprovar  uma determinada
teoria já estudada ou em estudo. Durante a atividade o professor deverá colocar questões
para turma para incentivá-los a argumentarem.

Laboratório Aberto O professor propõe um problema à classe, levanta e anota as hipóteses que os estudantes
propõem sobre o que acontecerá. Depois estimula os estudantes a proporem argumentos
para verificar as hipóteses, questionando para que não esqueçam de detalhes importantes
para que se chegue ao resultado desejado. Os estudantes então, realizam a atividade, fazem
as medidas, o professor conduz à análise matemática dos dados e ajuda os estudantes a
retomar as hipóteses feitas, a fim de verificar as que são válidas.

Questões abertas Questões que relacionariam fatos do cotidiano e conceitos já construídos na sala de aula. 

Problemas abertos Diferem das questões abertas,  pois,  além da abordagem conceitual, sua solução exige a
matematização dos resultados. 

Quadro 1Fonte: Adaptado de (AZEVEDO, 2004 apud PENHA 2006, p.41-42)

Uma  outra  sugestão  é  proposta  por  Borges  (2002),  que  defende  o  uso  de  atividades

experimentais  que  envolvam investigação  ou  problemas  mais  abertos,  nos  quais  os  estudantes

possam tomar  decisões  sem seguir  um roteiro  escrito  ou oral  proposto  pelo professor.  O autor

caracteriza como um problema é tratado no laboratório tradicional e como esse deve ser tratado nas

atividades investigativas, conforme o quadro 2.

Quadro 2 – Diferentes Perspectivas

Aspectos Laboratório Tradicional Atividades Investigativas

Quanto  ao  grau  de

abertura

Roteiro Pré Definido

Restrito grau de abertura

Variado grau de abertura

Liberdade total no planejamento

Objetivo da Comprovar leis Explorar fenômenos

Atitude  do

Estudante

Compromisso com o resultado Responsabilidade na investigação

Quadro 2 Fonte: Borges (2002 p.304)

O grau de abertura do problema oscila entre “fechado” e “aberto”. Problemas fechados



seriam propostos pelo professor ou um roteiro e aos estudantes caberia o levantamento de dados e

soluções.  Já  no  problema  aberto  o  estudante  é  responsável  desde  a  percepção  do  problema,

procedimentos, construção experimental,  análises e conclusões. O grau de abertura vai definir o

quanto uma atividade está dependente dos passos dado pelo professor ou roteiro. Tamir (1991 apud

BORGES, 2002) define a distinção entre problemas abertos e fechados em quatro níveis, conforme

o quadro abaixo:

Quadro 3 – Níveis de Investigação

Nível de Investigação Problemas Procedimentos Conclusões

Nível 0 Dados Dados Dados

Nível 1 Dados Dados Em aberto

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto
Quadro 3 Fonte: Borges (2002, p.305)

Para  Tamir  (1991  apud  BORGES,  2002)  o  nível  0  corresponde  ao  problema  fechado

cabendo ao estudante apenas concordar ou não com os resultados. No nível 1, as conclusões já

ficam totalmente a cargo dos estudantes. No nível 2, e colocado um problema e os procedimentos

para resolvê-lo, o que e como medir e as conclusões. No nível 3 o estudante irá propor o problema e

traçar  todo o caminho necessário para tirar  suas conclusões. Esta  categorização de níveis serve

como uma referência para organizar atividades investigativas. 

Figura 1 – Esquema de Solução de um problema
Fonte: Borges (2002,  p. 309)

O esquema da figura 1 serve para mostrar que durante o desenvolvimento de uma atividade

investigativa há uma ida e vinda de procedimentos, o que mostra que o conhecimento científico

estudado pelo estudante não foi desenvolvido numa sequência linear de passos.



• ENSINAR FÍSICA NUMA PERSPECTIVA CTS (CIÊNCIA – TECNOLOGIA – 

SOCIEDADE)

• Origens do Movimento CTS

 A ciência como é apresentada, de “forma tradicional” e fora do contexto dos estudantes,

não acompanha, segundo Ferst (2013) os avanços tecnológico e científico, e esses requerem dos

indivíduos habilidades e competências de diversas áreas do conhecimento. Ela afirma que no século

XX emergiu um movimento nos países capitalistas centrais (mais explicitamente na Inglaterra e nos

Estados Unidos) chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que tinha um olhar crítico em

relação ao uso da ciência e tecnologia buscando analisar os seus impactos na sociedade.

Então,  consultando  a  literatura  nacional  e  internacional,  Ferst  (2013)  observou  uma

tendência no ensino de ciências de se buscar uma educação crítica que exponham as relações entre

ciência, tecnologia e sociedade. A autora defende que o entendimento dessas relações, possibilitará

aos estudantes construir uma imagem mais real da ciência e potencializará o seu senso crítico. 

Do ponto de vista histórico são mencionados alguns indícios que marcam o nascimento

movimento CTS. Acevedo, J.A.; Vázquez, A. y M.A. Manassero (2002) citam os estragos causados

pelo lançamento das bombas nucleares durante a segunda guerra mundial e as tensões provocadas

nas potências internacionais pelo sucesso e desenvolvimento do programa soviético, Sputnik.  Já

Waks (1990 apud SANTOS; MORTIMER, 2002) diz que as consequências para o meio ambiente

pós-guerra, a tomada de consciência dos intelectuais em relação às questões éticas e a qualidade de

vida da sociedade industrializada, estas centradas em uma camada privilegiada da sociedade que

possuía  o  domínio  sobre  a  ciência,  acabaram  aproximando  a  educação  das  propostas  CTS,

estimulando críticas à característica econômica e política da ciência. 

Nesse  contexto  ainda  há  outros  fatores  influenciadores  como  “estudos  na  área  da

espistemologia da ciência, que incorporaram questões relativas aos aspectos econômicos e políticos

da ciência  [...]” (SANTOS; MORTIMER, 2002, p.4). Entretanto,  Santmarn e Lújan (1992 apud

ACEVEDO, J.A.; VÁZQUEZ, A. Y M.A. MANASSERO, 2002) ressaltam que no surgimento do

movimento CTS apareceram propostas com diferentes rumos, porém o foco delas eram melhorar a

dimensão organizacional e social da ciência e tecnologia. Portanto eles destacam:

• A necessidade de gerenciar grandes laboratórios industriais e militares e de pesquisa e 
desenvolvimento (P e D), associados a grande ciência ( big science ) e alta tecnologia 
( high tecnologia ).

• A emergência de uma consciência crítica sobre os efeitos negativos da ciência e da 



tecnologia.
• A necessidade de criar instituições e formar especialistas em política científica e 

tecnológica e avaliação de tecnologias.
• O surgimento da pesquisa, especialmente a partir da sociologia do conhecimento, que 

questionam a imagem tradicional da ciência e tecnologia como atividades isoladas do 
contexto social, político e econômico. (ACEVEDO, J.A.; VÁZQUEZ, A. Y M.A. 
MANASSERO, 2002)

Para Bazzo, Lisingen e Pereira (2003), o movimento CTS se constituiu inicialmente em 2

vertentes. De forma resumida, a vertente americana se preocupou com as consequências sociais e

ambientais da ciência e tecnologia. Além disso, Cruz e Zylberstajn (2001) atribuem colaborações

dos  problemas  pós-guerra  e  a  insatisfação  com a  qualidade  do  ensino  de  ciências  (a  nível  da

educação básica) neste período. Já a vertente europeia, busca “entender a contextualização social

dos  estudos da  ciência:  analisar  o  modo  como os  fatores  sociais  influi  na  mudança  científico-

tecnológica” (GONÇALEZ ; CEREZO ; LÚJAN, (1996 apud BAZZO, LISINGEN e PEREIRA,

2003, p. 129). Nesse sentido Solomon (1993 apud CRUZ e ZYLBERSTAJN) menciona que estudos

CTS  na  Inglaterra  estavam  ligados  a  movimentos  sociais  de  crítica  aos  problemas  resultantes

ocasionados pelo desenvolvimento científico e tecnológico. 

Contudo  o  movimento  CTS,  ganha  força  nos  anos  setenta,  começando  principalmente

como uma extensão dos programas de STPP (Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas), adicionando

a  ele  um sentimento  crítico.  Esse  programa  oriundo  do  início  dos  anos  1950  atuou  nas  mais

importantes  universidades  tecnológicas  dos Estados Unidos,  a fim de canalizar  a organização e

gestão de grandes projetos de pesquisa científica e tecnológica, por isso a sua abordagem tinha um

forte conteúdo tecnocrático. E com essa dimensão crítica se criou uma própria perspectiva para os

programas CTS. Logo, através da colaboração da história, filosofia e sociologia da ciência, por um

lado, e economia e psicologia industrial, por outro lado, pretende-se conscientizar os cientistas e

tecnólogos do impacto social do seu trabalho e que a sociedade tenha uma melhor compreensão da

ciência e da tecnologia para tomarem decisões a respeito de problemas sociais relacionados a ela

(ACEVEDO, J.A.; VÁZQUEZ, A. Y M.A. MANASSERO, 2002).

• CONCEITOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS)

Ciência

Bazzo, Lisingen e Pereira (2003), afirmam que a ciência é algo distante da realidade da

sociedade e quando notada é por meio de grandes avanços ou equívocos científicos. Isto devesse ao

caráter  incerto  da  ciência  que  não  tem posição  bem definida  pela  sociedade  e  carece  de  boas

políticas públicas que incentivem a integração da opinião da população. Santos e Mortimer (2002)



mencionam uma visão crítica da ciência (sob o olhar de historiadores e filósofos), que trata  da

submissão da ciência aos anseios do mercado, ou seja, a ciência como uma ferramenta da busca ao

lucro.

Para Bazzo, Lisingen e Pereira (2003), a ciência começa como uma ferramenta geradora de

conhecimento científico que através de um método infalível vai servir para desbravar os mistérios

da natureza, e esta concepção corrobora com as ideias de um único método científico criticada por

Moreira e Osterman (1999). Posteriormente foi atribuída uma concepção hipotética-dedutiva, a qual

se beasea num processo indutivo para a legitimação de fatos. Nesta destacam-se o trabalho de Karl

Popper,  o  qual  afirma que uma hipótese ou teoria  só é científica  se  essa puder  ser  “falseável”

(BAZZO; LISINGEN; PEREIRA, 2003). Penha (2006) apresenta alguns argumentos trazidos por

Chalmers para elaborar sua crítica ao falsificacionismo de Popper:

Uma teoria  pode  ser  mantida  quando confrontada  com uma proposição  de  observação
incorreta.  Assim,  como as  teorias  não  podem ser  conclusivamente  falsificadas,  pois  as
proposições  de  observação  são  falíveis,  não  poderá  existir  uma  falsificação  conclusiva
perfeitamente segura (PENHA 2006, p.11).

Em contrapartida,  Kuhn (1922-1996 apud PENHA, 2006) acredita  que “a evolução da

ciência se dá por revoluções, que é a substituição de uma determinada estrutura teórica hegemônica

por outra que a princípio será incompatível com a anterior”, já que as concepções de unicidade do

método  científico  e  a  concepção  hipotética-dedutiva  não  vão  dar  conta  de  dimensionar  o

conhecimento científico (PENHA 2006).

Apesar  das  várias  concepções  existentes  sobre  o  termo “ciência”,  vale  ressaltar  que  é

importante termos atenção com relação a aspectos sociais e históricos próximos a ela.

[...] para nos referir às ciências, proporcionado por coisas tais como o uso da matemática,
os  procedimentos  padronizados  por  provas  e  contestação;  a  generalidade  de  suas
afirmações  e  conhecimentos;  a  instrumentação  e  as  práticas  experimentais;  o  êxito  em
resolver problemas particulares através da tecnologia e a sua credibilidade quase universal.
Contudo,  a  este  familiar  temos  que  agregar  agora  que  tais  coisas  devem  ser  vistas,
analisadas  e  interpretadas  dentro  de  contextos  sociais  e  históricos  concretos.  (BAZZO,
LISINGEN e PEREIRA, 2003, p.31)

Portanto, para Solomon (1988 apud SANTOS e MORTIMER 2002) um curso CTS deve

destacar a ambiguidade da ciência. Como resultado os estudantes opinariam sobre as aplicações

científicas, tomando consciência das opiniões controversas dos cientistas. Em contra partida quando

os estudantes têm uma imagem da ciência como algo finalizado e definitivo eles criam barreiras

para aceitar alternativas para enxergar um problema.

Segundo Rosenthal (1989 apud SANTOS; MORTIMER, 2002), numa abordagem CTS a



ciência estará atrelada a questões sociais que extrapolam a comunidade científica como questões

vinculadas  a epistemologia  e filosofia  da ciência.  Alguns exemplos  desses aspectos  podem ser:

filosófico, sociológico,  histórico, político, econômico e humanístico. Logo não é compatível um

ensino de ciências linear numa proposta de ensino CTS.

              Tecnologia

Santos  e  Mortimer  (2002)  afirmam  que  a  tecnologia  está  diretamente  associada  ao

conhecimento  científico  e  que  esta  é  uma  ferramenta  para  controlar  e  modificar  o  mundo.

Entretanto  esta  definição  leva a  uma concepção errada,  na qual  à tecnologia  e puramente  uma

aplicação do conhecimento científico.

Portanto a tecnologia tem três aspectos peculiares conforme citado por Pacey (1990 apud

SANTOS; MORTIMER, 2002; Bazzo; Lisingen; Pereira ,2003):

• Aspecto cultural e ideológico – objetivos, sistema de valores e códigos éticos, crenças

sobre o progresso, consciência e valorização da habilidade criadora; 

• Aspecto  técnico  –  que  envolve  máquinas,  técnicas,  ferramentas,  habilidades

relacionados com a atividade da produção;

• Aspecto organizacional – estabelece vínculos administrativos e de políticas públicas

com atividades profissionais dos engenheiros, técnicos, clientes e consumidores.

Santos e Mortimer (2002) afirmam que o aspecto que prevalece na sociedade é o técnico.

Contudo numa proposta CTS que busca alfabetizar tecnologicamente seus estudantes, é importante

a compreensão de todos os aspectos da tecnologia. Por exemplo, estabelecer os enlaces que tratam

dos  aspectos  organizacionais  e  culturais  da  tecnologia  permite  mostrar  as  inter-relações  sócio-

políticas que a tecnologia possui que poderiam intervir no meio social.

A tecnologia  é  uma projeção  do ser  humano no seu  entorno,  mas ante  a  qual  convém
manter  uma  atitude  crítica,  pois  nem  sempre  ela  tem  oferecido  os  efeitos  desejados,
voltando-se  frequentemente  contra  nós  como  o  monstro  que  se  voltou  conta  Victor
Frankenstein. (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA ,2003, p.76)

Desta  forma,  Santos  e  Mortimer  (2002)  compreendem  que  numa  perspectiva  CTS  a

educação tecnológica na educação básica não deve se limitar a instrução técnica do funcionamento

de  um  equipamento  (por  exemplo).  Em  contrapartida  devemos  buscar  ideais  a  favor  de  um

desenvolvimento tecnológico sustentável, ético e moral.



Sociedade

Baseados em teorias da filosofia e sociologia, Bazzo, Lisingen e Pereira (2003) afirmam

que a sociedade passa por um processo natural, no qual sofre constante mudança. A sociedade em

que vivemos  está  envolvida por objetos científicos  e tecnológicos.   Estes objetos podem trazer

benefícios  e/ou  malefícios  para  a  sociedade.  A dimensão  e  a  natureza  dessas  situações  que  a

sociedade deve enfrentar, “torna necessário o desenvolvimento de novos enfoques éticos como o

princípio de responsabilidade” (BAZZO, LISINGEN e PEREIRA, 2003, p. 116). 

Nesse sentido, Santos e Mortimer (2002), mostram um ponto de convergência de diversos

autores – a respeito de um currículo CTS - sobre a importância de se tratar os aspectos sociais da

ciência e tecnologia. Com isso é possível estimular os estudantes a exercerem sua cidadania;

[...]  levando-se  os  estudantes  a  perceberem  o  potencial  de  atuar  em  grupos  sociais
organizados, como centros comunitários, escolas, sindicatos, etc. Pode-se mostrar o poder
do consumidor em influenciar o mercado,  selecionando o que consumir.  Além disso, as
discussões  das  questões  sociais  englobariam  os  aspectos  políticos,  os  interesses
econômicos, os efeitos da mídia no consumo, etc. Questões dessa natureza propiciarão ao
estudante  uma  compreensão  melhor  dos  mecanismos  de  poder  dentro  das  diversas
instâncias sociais. (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 10)

Logo os autores fazem uma crítica, dizendo que uma proposta de ensino que não trata dos

aspectos sociais  da ciência  e tecnologia não será capaz de proporcionar que o seu estudante se

posicione de forma crítica. Portanto a imagem que é passada para a sociedade, é de que a ciência e a

tecnologia são regidas pelos interesses econômicos de uma camada da sociedade privilegiada.

• ESTRUTURA DO ENSINO CTS

Ensinar  ciências  numa  abordagem  CTS,  vai  além  de  ensinar  puramente  o  conteúdo

disciplinar, pois se devem levantar questões sociais, éticas, morais interligadas com a ciência e a

tecnologia. Logo, é preciso alfabetizar cientificamente o cidadão, pois ele precisa entender que as

maravilhas  científicas  e  tecnológicas  que  são  consumidas  pela  sociedade  podem  ter  impactos

sociais, financeiros, culturais, ambientais (SANTOS; MORTIMER, 2002).

Para os autores, a principal meta da educação CTS é preparar o estudante para exercer sua

cidadania.  Então  a  educação  em  ciências  deve  alfabetizar  seus  estudantes  de  forma  que

compreendam  as  ciências  e  tecnologias  de  um  modo  plural  permitindo-lhes  capacitá-los  na

resolução de problemas e à tomada de decisões sobre como a ciência e a tecnologia são utilizadas

para mudar a sociedade.



Tomada  de  decisão  pública  pelos  cidadãos  em  uma  democracia  requer:  uma  atitude
cuidadosa,  habilidades  de  obtenção  e  uso  de  conhecimentos  relevantes,  consciência  e
compromisso com valores e capacidade de transformar atitudes, habilidades e valores em
ação. Todos esses passos podem ser encorajados se uma perspectiva de tomada de decisão
for  incorporada  ao  processo  educacional.  (McCONNEL  1982,  apud  SANTOS;
MORTIMER 2002, p. 5)

Nesta linha os autores também propõem que é necessário discutir aspectos morais e éticos

ligados aos interesses sociais. Portanto no diálogo desses aspectos esperasse despertar sensibilidade

no  estudante  que  não  seja  somente  a  da  lógica  capitalista  (eficiência  e  custo-benefício  como

mediadoras do consumo):  

[...] poderia ser considerado pelo cidadão, na hora de consumir determinado produto, se na
sua  produção,  é  usada  mão-de-obra  infantil  ou  se  os  trabalhadores  são  explorados  de
maneira  desumana;  se,  em  alguma  fase,  da  produção  ao  descarte,  o  produto  agride  o
ambiente;  se  ele  é  objeto  de  contrabando  ou  de  outra  contravenção,  etc.  certamente  o
cidadão não tem acesso a todas essas informações, mas refletir sobre tais questões significa
mudar a postura em relação ao consumo de mercadorias,  pois em geral, na maioria dos
vezes, a decisão entre consumir um ou outro produto é tomada em função de sua aparência
e  qualidade  e  quase  nunca  são  considerados  os  aspectos  sociais,  ambientais  e  éticos
envolvidos na sua produção. (SANTOS; MORTIMER, 2002, p. 5-6) 

Aikenhead (1994a apud SANTOS; MORTIMER, 2002) fez um levantamento e analisou

diversos currículos de ciências pelo mundo embasados na abordagem CTS. Nesta empreitada, ele

encontrou nos currículos diferentes objetivos e finalidades. Com isso, afim de elaborar um parecer

panorâmico da perspectiva de ensino CTS, ele propôs oito categorias para qualificar os currículos

estudados, conforme mostra o quadro 4.

QUADRO 4 - Categorias de ensino de CTS

Categorias Descrição

1)Conteúdo  de  CTS  como  elemento  de
motivação.

Ensino tradicional de ciências acrescido de menção ao conteúdo de CTS.

2)Incorporação eventual do conteúdo de CTS Ensino  tradicional  de  ciências  acrescido  de  pequenos  estudos  de
conteúdo de CTS.

3)Incorporação do conteúdo de CTS ao conteúdo
programático.

Ensino  tradicional  de  ciências  acrescido  de  uma  série  de  pequenos
estudos de conteúdo de CTS.

4)Disciplina científica por meio de conteúdo     de
CTS.

Os temas de CTS são utilizados para organizar o conteúdo de ciências e a
sua sequência através de uma disciplina. 

5)Ciências por meio do conteúdo de CTS. CTS organiza o conteúdo e sua seqüência. 

6)Ciências como conteúdo de CTS O conteúdo de CTS é o foco do ensino. 

7)Incorporação das Ciências ao conteúdo de CTS O conteúdo de CTS é o foco do currículo. 

8)Conteúdo de CTS Estudo de uma questão tecnológica ou social importante. O conteúdo de
ciências  é  mencionado  somente  para  indicar  uma  vinculação  com as



ciências.
Quadro 4Fonte: Adaptado de Santos e Mortimer (2002)

A maior parte da concepção sobre o que é ensinar numa perspectiva CTS fica a cargo do

ensino dos conhecimentos científicos ao invés das relações entre a ciência, tecnologia e sociedade

(SANTOS; MORTIMER, 2002). Então quais seriam as sugestões da literatura para se introduzir

trabalhos na perspectiva CTS?

Aikenhead  1994  (seguido  por  Santos  e  Mortimer  (2002),  Bernardo  (2008),  Oliveira  e

Queiroz (2013), propôs uma forma de se introduzir um currículo CTS. A figura 2 abaixo sintetiza a

ideia do autor da seguinte forma: I) é escolhido um tema social controverso; II) uma tecnologia

associada ao tema é introduzida e analisada; III) estudo do conteúdo científico em função do tema

social e a sua relação com a tecnologia e a sociedade; IV) estudo da tecnologia em função do tema

apresentado; V) retomada da questão inicial controversa. 

Figura 2 – Esquema para
introduzir atividades 

Fonte:

http://www.usask.ca/education/profiles/aikenhead/webpage/sts05.htm

Corroborando com a sequência acima, Santos e Mortimer (2002, p. 12) concluem que uma

proposta estruturada dessa forma:

[...]permite  a  introdução  de  problemas  sociais  a  serem  discutidos  pelos  estudantes,
propiciando  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  tomada  de  decisão.  Para  isso,  a
abordagem dos temas é feita por meio da introdução de problemas, cujas possíveis soluções
são propostas em sala de aula após a discussão de diversas alternativas, surgidas a partir do
estudo do conteúdo científico, de suas aplicações tecnológicas e consequências sociais.

Delizoicov,  Angotti  e  Pernambuco  (2003  apud  BERNARDO,  2008),  defendem  uma

abordagem temática como proposta pedagógica de ensino, isto é, uma perspectiva curricular cuja

lógica  de  organização  é  estruturada  com  base  em  temas,  com  os  quais  são  selecionados  os

conteúdos de ensino das disciplinas. Logo a conceituação científica da programação é subordinada

ao tema.

Penha (2006, p. 48), com base nos trabalhos de Cruz e Zylbersztajn (2001), apresenta outra

proposta  didática  para  estruturar  um  currículo  CTS,  denominada  Aprendizagem  Centrada  em

Eventos (ACE). Nesta proposta utilizam-se eventos ricos em oportunidades didáticas. Estes eventos

poderão ser "um incidente ou episódio que seja motivador,  rico em interesse humano capaz de

estimular a discussão e o debate”. 

Ainda  contribuindo  para  a  diversidade  de  modos  de  introduzir  uma  proposta  CTS,  a

http://www.usask.ca/education/profiles/aikenhead/webpage/sts05.htm
http://www.usask.ca/education/profiles/aikenhead/webpage/sts05.htm
http://www.usask.ca/education/profiles/aikenhead/webpage/sts05.htm


literatura  tem  apontado  para  o  uso  da  história  da  ciência  integrado  ao  currículo  CTS.  No

desenvolvimento da ciência e tecnologia ocorrem momentos de revoluções e crises que influenciam

a  sociedade,  desses  fatos  podem  ser  explorados  num  intuito  de  mostrar  a  ciência  como  uma

construção humana (BERNARDO, 2008). 

Embora  tenha-se  justificado  o  potencial  que  a  história  da  ciência  tem  dentro  de  um

currículo CTS, Bernardo (2008), com base na pesquisa de Solbes e Traver (2003), mostra que os

livros didáticos de física carecem de conteúdos ligados a história da ciência e o pouco uso que

fazem corrobora com as críticas feitas sobre a neutralidade científica.

• O LETRAMENTO E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

Não há um consenso entre os especialistas sobre o que é a educação científica, a que busca

preparar os seus estudantes para a cidadania. Entretanto, no contexto nacional quando se fala em

educação científica,  ou seja, alfabetizar cientificamente e tecnologicamente os estudantes, temos

pelo menos duas vertentes:  a da “alfabetização científica” (ou “enculturação científica”)  e a do

Letramento  Científico  (SASSERON;  CARVALHO,  2008).  As  autoras  pesquisaram  a  literatura

nacional  e internacional  e  adotaram o termo “Alfabetização Científica”,  baseadas nas ideias  de

Paulo Freire.

 

Para o pedagogo, “a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de
técnicas  de escrever  e  de  ler.  É o domínio destas  técnicas  em termos conscientes.  (...)
Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre
seu contexto.” ( p. 334)

Devido  a  diversidade  de  habilidades  e  competências  geradas  pela  “Alfabetização

Científica”,  discutidas  na  literatura,  as  autoras  destacam alguns  pontos  de  convergência  dessas

propostas. Elas criaram três eixos estruturantes da alfabetização científica, conforme mostramos no

quadro 5:

Quadro 5 – Eixos estruturantes

Eixo Objetivo Descrição

1 Compreensão  básica  de  termos  e

conceitos científicos

Busca construir nos estudantes conhecimentos científicos que

possam influenciar na tomada de decisões frente a situações

do dia a dia

   

2

Compreensão  da  natureza  das

ciências  e  dos  fatores  éticos  e

políticos que circundam sua prática

Explicitar o caráter humanístico e social do trabalho científico.

Além disso sensibilizar o estudante sobre questões morais e

éticas  a  fim  de  promover  uma  reflexão  antes  de  tomar



decisões.

3

Entendimento  das  relações

existentes entre ciência, tecnologia,

sociedade e meio-ambiente

Através  da  discussão  das  relações  entre  os  conceitos

mencionados,  busca-se desenvolver  no cidadão uma postura

crítica ao desenvolvimento sustentável.

Quadro 5 Fonte: Sintetizado dos trabalhos de Sasseron e Carvalho (2008, 2011)  

Todavia alguns autores, como Carvalho (2013), vem usando a nomenclatura “Enculturação

Científica”.  Esta  é  justificada  quando  se  busca  apresentar  aos  estudantes  aspectos  da  cultura

científica, assim como ao longo de sua vida ele será inserido em diversas outras culturas como, por

exemplo, as culturas religiosas, as culturas musicais, as diferentes culturas familiares e/ou sociais e

outras. Ao serem inseridos nesta cultura científica, é esperado que os estudantes pudessem vivenciar

atividades próprias do fazer cientifico como observar,  coletar  dados, levantar e testar hipóteses,

registrar dados, confeccionar gráficos e tabelas, etc (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

Norris e Philips (2003 apud SANTOS 2007) realizaram um estudo no qual constataram

características da literatura a respeito  de uma educação científica na perspectiva do Letramento

Científico/Alfabetização  Científica.  Dessa  forma  eles  criaram  uma  categorização,  conforme  o

quadro 6.

Quadro 6 – Comparação em relação aos aspectos científicos e sociais

Categorias Descrição Preocupação

A Conhecimento do conteúdo científico e habilidade em distinguir ciência de

não-ciência.

Aspectos

científicos
B Compreensão da ciência e de suas aplicações. 

C Conhecimento do que vem a ser ciência.

D Independência no aprendizado de ciência.

E Habilidade para pensar cientificamente.

F Conhecimento necessário para participação inteligente em questões sociais

relativas à ciência.

Aspectos

Sociais
G Compreensão  da  natureza  da  ciência,  incluindo as  suas  relações  com a

cultura.

H Apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e curiosidade por

ela.

I Conhecimento dos riscos e benefícios da ciência.

J Habilidade  para  pensar  criticamente  sobre  ciência  e  negociar  com

especialistas.
Quadro 6

Com isso Santos (2007) definiu dois grupos de acordo com as categorias. Um grupo estaria



voltado para aos aspectos  científicos  da prática  científica,  enquanto o outro estaria  preocupado

também com os aspectos sociais da atividade científica. Então a “alfabetização científica” estaria

mais  disseminada  nas  categorias  de  A  até  E,  enquanto  o  “Letramento  Científico”  estaria

contemplando todas as categorias relacionadas a função social da ciência.

• ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA

É comum escutarmos o questionamento de dos nossos estudantes sobre qual a utilidade

que a física terá pra ele no futuro, principalmente em assuntos que exijam maior abstração. As

radiações eletromagnéticas estão presentes no nosso cotidiano e o tema está diretamente relacionado

ao funcionamento de maravilhas tecnológicas como a internet e smartphones, porém os estudantes

não percebem o vínculo destas tecnologias  com o ensino de ciências.  O que se percebe é uma

desmotivação  dos  estudantes  em  relação  aos  conteúdos  de  física,  pois  mesmo  em  aulas  que

envolvam  temas  “interessantes”,  na  maioria  das  vezes  o  que  prevalece  no  aprendizado  é  o

formalismo matemático.

Isto deve nos levar a refletir sobre uma reelaboração no nosso planejamento curricular, já

que segundo Simões (2010), mais de 70% dos nossos estudantes que se formam no ensino médio

não ingressam no nível superior, dos restantes temos que levar em conta que nem todos vão para

áreas científicas, e para a maioria o ingresso no mercado de trabalho não terá laços com o ensino de

ciências. 

Com isso, baseado no nosso referencial teórico, desenvolvemos uma proposta que priorize

a argumentação nas aulas de ciências e que trate da dimensão social da ciência e tecnologia. Nossa

intenção é dar sentido ao que está sendo estudado e que o aluno consiga entender que mesmo não

seguindo  uma  carreira  na  área  de  ciências  é  importante  ter  uma  visão  crítica  a  respeito  das

disciplinas científicas.

Começaremos  a  proposta  introduzindo  a  questão  controversa  sobre  a  radiação

eletromagnética  do  celular,  fazer  ou não mal  a  saúde.  Nesse contexto  também exploraremos  a

questão  das  Estações-rádio  Base  (antenas  das  operadoras  de  celular).  A partir  dessa  questão

trataremos primeiramente um estudo básico sobre ondas para posteriormente entrarmos no conteúdo

de ondas eletromagnéticas e a radiação. Por seguinte, veremos alguns efeitos biológicos da radiação

e trataremos a parte tecnológica, ou seja, como é a infraestrutura do sistema de telecomunicações,

como o sinal se propaga e detalhes sobre a tecnologia do celular. Por fim, retomaremos a questão



inicial através de um debate simulado, no qual os estudantes interpretaram atores que deverão se

posicionar  frente  à  questão  controversa.  A proposta  será  explicada  em  detalhes  no  capítulo

orientações ao professor.

• MOTIVAÇÂO PESSOAL PARA A ELABAORAÇÃO DA PROPOSTA

O desenvolvimento  da  tecnologia  móvel  no  nosso  país  cresceu  significativamente  nos

últimos dez anos, no fim de 2013, a Anatel registrou mais de 271 milhões de linhas de telefonia

móvel  ativas  no  país.  Atualmente  o celular  deixou de  ser  um acessório  somente  usado para  a

comunicação, se popularizou e passou a ter diversas funções (sistema operacional = smartphone,

câmera etc) se tornando uma maravilha do entretenimento. No entanto, os estudantes passaram a

usar os smartphones abusivamente durante as aulas, e no município do Rio de Janeiro, em 4 de

janeiro de 2008, foi criada a lei 4734 para proibir o uso de tais equipamentos em sala, junto a outros

eletrônicos similares que comprometem a atenção à aula.

Outro  ponto  importante  é  a  controvérsia  entre  os  especialistas  sobre  radiação

eletromagnética na faixa das micro-ondas (celular,  smartphone,  rede wireless).  Alguns mostram

evidências  chocantes  que a  radiação eletromagnética  pode provocar  câncer  outros  já  contestam

afirmando que esses indícios não seriam suficientes e que a comunidade científica precisa de um

maior aprofundamento sobre o assunto.

Esse  é  um  fato  recente,  pois  antes  de  2010  o  celular  era  classificado  pela  OMS

(Organização Mundial da Saúde) no grupo de agentes cancerígenos três. Em 2010 ocorreu uma

conferência  organizada  pela  OMS,  nela  vários  cientistas  de  opiniões  heterogêneas  chegaram a

conclusão  que,  apesar  dos  estudos  não comprovarem totalmente  a  ligação  do uso  do  aparelho

celular  ao  surgimento  de  câncer,  ele  pode  ser  perigoso  para  usuários  que  o  usam  de  forma

prolongada.  Com isso,  o aparelho atingiu o nível  2B. Para termos uma dimensão melhor  dessa

classificação  dada  pela  OMS,  vamos  resumi-la  abaixo,  baseados  no  que  consta  no  Conselho

Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (2010):

• Grupo  1:  O  agente  é  cancerígeno  em  humanos.  Isso  significa  que  há  provas

suficientes para classificá-lo desse modo. Inclui-se na categoria o cigarro.

• Grupo 2: Baseia-se em graus de evidência e se divide em 2A e 2B. No 2A, há

pequenas chances de câncer em humanos, porém fortes estudos que comprovem o

perigo do agente em animais. No 2B(radiação do celular), há provas limitadas em

humanos e poucas em animais.



• Grupo  3:  Não  há  uma  comprovação  eficaz  do  perigo  do  agente,  sendo  os

experimentos realizados em animais pouco precisos.

• Grupo 4: É comprovado que o agente não provoca câncer.

A análise dessas classificações pode nos levar a alguns questionamentos, tais como: E se

daqui a algumas décadas, a OMS promovesse o celular ao grupo 1 dos agentes cancerígenos? Neste

caso o celular sofreria o mesmo marketing negativo que hoje sofre o cigarro?

Apresentamos  a  figura  3  como  um  exercício  de  ilustração  livre  de  propaganda  que

poderíamos ver nesta situação. 

Figura 3 – Perigo 
Fonte:

http://images3.minhavida.com.br/imgHandler.ashx?mid=23712

Essas e outras indagações nos serviram de base para elaboramos uma sequência didática

na qual exploramos os pressupostos do ensino por investigação. Os conceitos físicos envolvidos

para o desenvolvimento desta proposta foram oportunos à praticas de atividades experimentais e

ainda  possibilitaram a exploração de eventos históricos relacionados ao desenvolvimento científico.

Vale  ressaltar  que a  escolha  da  abordagem do trabalho  está  em sintonia  com o que  é

discutido  nos  PCN+ (BRASIL,  2003).  Nessas  orientações  complementares  ao  PCN é  sugerido

como temas estruturadores para o ensino de física: equipamentos elétricos e telecomunicações e

Matéria e Radiação. 

• MATERIAL DO ESTUDANTE: AS MARAVILHAS E OS MALEFÍCIOS DA 

TELEFONIA MÓVEL

1. INTRODUÇÃO: OS CELULARES

http://images3.minhavida.com.br/imgHandler.ashx?mid=23712
http://images3.minhavida.com.br/imgHandler.ashx?mid=23712


Imagine a seguinte situação: Você viajou para Paris para fazer um intercâmbio, acaba de

subir a Torre Eifell: Qual a primeira coisa a fazer? A resposta parece óbvia: pegar o celular, enviar

uma mensagem para seu (ua) melhor  amigo (a) ou postar uma selfie(Figura 4) com a legenda:

“Paris está dominada....” ou “Morra de inveja, Paris à meus pés ...,”.

Figura  4  –  Selfie  na  Torre
Eifell

Fonte: imageshack.com/f1rj

  

Sonho  de  consumo

de 10 entre 10 estudantes não

conseguimos  imaginar  um

único dia de nossas vidas sem

sua companhia.  Sinônimo de

controvérsia, o celular vem sendo colocado no foco de acalorados debates sobre os benefícios e

malefícios que pode trazer para nossa sociedade e à saúde de seus usuários, sem contar o ódio

desencadeado nos professores pelos transtornos provocados com a desatenção nas salas de aula).

Mas será que o simples uso do celular pode provocar danos à nossa saúde? 

Para iniciar esta nossa discussão, gostaríamos que você assistisse ao vídeo Celular é perigoso?

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=ZjnwSCufINYefeature=youtu.beNesse

vídeo percebemos que há opiniões controversas entre os especialistas, porém se desejamos ter uma

posição sobre o assunto precisamos analisar melhor tanto os argumentos dos defensores como dos

detratores do uso dessa tecnologia. Por exemplo, o que tem no celular que poderia ser prejudicial à

nossa saúde? Como isso nos prejudica? Os benefícios são maiores que os supostos danos?

Para responder a essas e outras questões, precisamos analisar alguns aspectos científicos e

tecnológicos que estão relacionados diretamente ao uso dos celulares. Você topa?   

Você já deve ter  ouvido dizer que o celular transmite  as informações através de ondas

eletromagnéticas.  Mas  o  que  são  Ondas  eletromagnéticas?   Como  elas  se  propagam?  Como

transportam as informações?

• ONDAS: COMO ELAS SE PROPAGAM? 

VAMOS FAZER UMA “OLA”?(Figura 5)

https://www.youtube.com/watch?v=ZjnwSCufINYefeature=youtu.beNess


Figura  5  –  Ola
na copa do mundo

Fonte:http://imguol.com/c/esporte/2014/06/25/torcida-faz-a-tradicional-ola-durante-a-partida-entre-equador-e-franca-na-

italia-1403730306755_1920x1079.jpg

Geralmente em jogos de futebol a torcida organiza um movimento sincronizado levantando

os braços, chamado “ola”. A partir  de um sinal, os torcedores situados sobre a arquibancada se

levantam e movem os braços para cima, sendo seguidos pelos torcedores ao seu lado. Olhando de

longe temos a impressão de que “algo” está se deslocando pela arquibancada...

Existe de fato “algo” que está se deslocando? Você poderia dizer o que é este “algo”?

(Discuta com seus colegas e seu professor.)

Ao visualizar o movimento de uma “ola” no estádio você deve ter verificado que embora

as pessoas levantem apenas as mãos,  nós temos a impressão de que algo está se movendo pela

arquibancada do estádio. Este movimento sincronizado cria a impressão de que um perfil formado

pelas mãos dos torcedores está se deslocando pela arquibancada....

No nosso cotidiano vemos muitos fenômenos que são provocados por perturbações que

passam a se propagar em um meio.  Um exemplo é a perturbação que se desloca em uma corda

quando balançamos uma de suas extremidades, mantendo a outra fixa. Semelhante ao que ocorre

com a ola, quando fazemos um “pulso” em uma corda os pontos dessa corda fazem um movimento

de “vai  e  vem” enquanto  uma imagem parece  que  se desloca  ao  longo dessa  corda.  Podemos

visualizar este movimento de “vai e vem” em uma demonstração simples com um pulso que se

propaga em uma mola helicoidal. 

Atividade 1: Discuta com seus colegas e com seu professor uma forma de fazer com que

um pulso possa se propagar em uma mola helicoidal.  Faça a atividade e encontre um modo de

visualizar como se dá o movimento de cada pondo desta mola quando o pulso se propaga por ela.

Você e seus amigos devem ter observado, que quando esticamos a mola e fazemos um

rápido movimento  de “vai  e vem” em uma de suas  extremidades  (para cima e para baixo por

exemplo), um pulso passa a se propagar por toda a mola. Você deve ter observado também que se

prendermos um objeto leve em um ponto específico desta mola, ele realizará o mesmo movimento

de “vai e vem” semelhante ao movimento da mão que deu origem ao Pulso. Assim, o deslocamento

de um pulso em uma mola é semelhante ao deslocamento de uma “ola” em um estádio, o que se



propaga pela mola é a imagem formada pelos movimentos sincronizados de “vai e vem” de cada

pondo específico (Figura 6).

Figura  6  –  pulso  se
propagando

Se  agora  repetirmos

continuamente esse movimento

de “vai e vem” da mão, surgirá

na mola um conjunto de pulsos,

formados  por  “morros”  e

“vales”  que  parecem  se

deslocar por toda a mola como

representado na Figura 7:  

 

Figura  7  –  onda  se
propagando

Chamamos de onda a esta sequência de pulsos que depois de gerados por uma fonte que

produz movimentos regulares irão se propagar pela mola. 

Você e seus colegas seriam capazes de citar outros exemplos de pulsos ou ondas que são

comumente encontrados na natureza? 

• DIREÇÃO DE VIBRAÇÃO DO MEIO NO QUAL A ONDA SE PROPAGA

Uma das formas de classificamos  os diferentes  tipos de ondas ou pulsos existentes  na

natureza é quanto à direção de vibração do meio onde esses pulsos ou ondas se propagam. No

exemplo anterior vimos que ao realizar o movimento de “vai e vem” na extremidade da mola, a

vibração do meio (mola),  desloca um ponto fixo para cima e para baixo formando “morros” e

“vales” ao longo da mola enquanto uma imagem (“pulso”) parece se deslocar ao longo da mola

(Figura 8).  

Figura 8 – Pulso transversal

Todas as vezes que o

movimento  de  vibração  do

meio  é  perpendicular  a

direção de propagação do pulso, este pulso será classificado como Transversal. 

Mas será que existe algum outro tipo de pulso cuja direção de vibração do meio não seja



perpendicular a direção de propagação do Pulso? 

Atividade 2: Para responder a esta questão, desafiamos você e seus colegas de grupo a

produzirem nesta mesma mola helicoidal um pulso no qual a direção de vibração do meio não seja

perpendicular a direção de propagação do pulso. Será que isto é possível? 

Se você e seus colegas foram persistentes, devem ter notado que outra possibilidade de

criarmos um pulso nesta mola é movendo a mão no mesmo movimento de vai e vem, só que desta

vez ao longo da mola (por exemplo, na horizontal, para frente e para atrás). Agora morros e vales

não são formados, e o que vemos? Poderíamos dizer que: é como se tivesse “um concentrado de

molas” se deslocando, como mostrado na figura 9:

Figura 9 – Pulso longitudinal

Observe  que  neste

exemplo  a  vibração  se  dá  na

mesma  direção  do

deslocamento do pulso(Figura 10). 

Figura  10  –  Pulso
longitudinal II

Assim,  classificamos

de  pulsos  longitudinais

aqueles  cuja  direção  de

vibração do meio é o, mesmo, da propagação do pulso.

Obs.:  Esta  mesma  classificação  de  Transversal  ou  Longitudinal  pode  ser  aplicada  aos

vários tipos de ondas que veremos a seguir. 

• MAS ENTÃO O QUE AS ONDAS TRANSPORTAM?

 Já vimos que a onda é uma perturbação que se propaga por um meio. Nós geramos uma

perturbação na mola e vimos essa perturbação viajando de um lado a outro da mola. Mas nessa

viagem ele transportou o que?

Durante as manifestações populares em 2013, diversos atos de protesto foram registrados.

Por exemplo, o da figura 11.

Figura 11 – Manifestante

Fonte:
http://i58.tinypic.com/16m9kyc.png

http://i58.tinypic.com/16m9kyc.png


A pedra, depois de lançada pelo manifestante ganhou energia cinética e boa parte dessa

energia é a causa dos danos provocados no vidro. Nesse caso vemos o transporte de matéria da mão

do manifestante até o vidro, ou seja, o transporte de energia se deu através do transporte de matéria

(pedra).

Mas será que poderíamos quebrar uma taça de vidro, sem contato e sem transferir energia

a um corpo, como o manifestante fez na figura acima? 

Agora o nosso segundo caso é baseado no capítulo do seriado Mythbusters, no qual um

cantor  de rock’n roll  diz  quebrar taças  de vidro com a intensidade de sua voz,  sem auxílio  de

aparelhos eletrônicos, (Figura 12). 

Figura  12  –  Homem
quebra taça

Fonte:  Seriado

Mythbusters

Vídeo  disponível  em:

https://www.youtube.com/watch?v=4S8NmgO9TL0

Já sabemos que o som é uma onda e, para o copo quebrar com a voz do cantor, é necessário

que a onda sonora transporte energia suficiente para agitar as moléculas da taça, fazendo ela entrar

em colapso. Portanto vemos que a energia que foi emitida pela voz do cantor foi transferida pelo ar

até a taça, ou seja,  a energia foi transportada por ondas até a taça.

• DIREÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE PULSOS E ONDAS

Existem diferentes situações na natureza em que uma perturbação provocada em um meio

passa a se propagar por esse meio.  Dependendo da situação, essa propagação poderá se dar em

uma, duas e até três direções. Um dos modos como classificamos essas diferentes perturbações é

justamente em relação a direção que esses pulsos ou ondas se propagam depois de produzidos.

Atividade 3: Juntamente com seus colegas você seria capaz de identificar exemplos de

situações nas quais temos pulsos ou ondas que depois de produzidos se propagariam em uma, duas

ou três direções: (Discuta com seus colegas e complete o quadro abaixo)

Exemplos de Propagação em 1 direção: Ondas Unidimensionais.

https://www.youtube.com/watch?v=4S8NmgO9TL0
https://www.youtube.com/watch?v=4S8NmgO9TL0


Exemplos de Propagação em 2 direções: Ondas bidimensionais

Exemplos de Propagação em 3 direções: Ondas Tridimensionais

 Agora discuta com seus colegas de que modo poderíamos realizar uma experiência na qual

pudéssemos visualizar de que modo ocorre a vibração do meio quando uma ou mais ondas estão se

propagando: a) Em uma única direção; b) Em duas direções. (OBS: Realize a atividade e faça um

desenho esquemático mostrando cada uma dessas situações)

c) Anteriormente vimos que ao se propagar, uma onda transporta energia. Mas para uma

onda que se propaga em mais de uma direção para onde é transportada a energia? É possível uma

onda se propagar em 3 direções e transportar a energia somente em uma direção ou duas direções?

Para isso vamos analisar os experimentos que vocês esquematizaram para a propagação de ondas

em duas direções. Por exemplo, esse da cuba com água. Ao perturbarmos esse meio com uma gota

(figura 13), por exemplo, vemos que são formados “anéis” na água, que mostram visualmente a

nossa propagação em duas direções.

 

Figura 13 – Onda bidimensional
Fonte:

https://lh5.ggpht.com/2auzAHrRc5UxzbhHwFDEIm97mxg0YX0WM2TU6Xrpk7BpDeboFFEwe7jtUWwHEfOeeeUs=w300

Agora na figura 13, na parte direita, temos um esboço gráfico das ondas. Se colocarmos

uma  bolinha  de  isopor  em cima  do eixo  y  e  outra  em cima  do x,  vemos  que  ambos  vão ser

perturbados  quando  a  onda  passar.  Isto  nos  dá  uma  evidência  concreta  de  que  a  onda  esta

transportando energia em 2 direções. 

c-I)E a  propagação em 3 direções? Vamos usar  uma lâmpada,  pois ela  emite  radiação

eletromagnética visível e não visível. Já sabemos que uma lâmpada incandescente ao entrar em

funcionamento ela aquece, ou seja, ela emite radiação na faixa do infravermelho. Mas seria essa

emissão de energia em 3 direções? Com um termômetro, você e seus colegas poderão investigar se

conseguem perceber se há uma alteração na temperatura do termômetro, ou seja, detectar a radiação

não visível( Figura 14).

https://lh5.ggpht.com/2auzAHrRc5UxzbhHwFDEIm97mxg0YX0WM2TU6Xrpk7BpDeboFFEwe7jtUWwHEfOeeeUs=w300
https://lh5.ggpht.com/2auzAHrRc5UxzbhHwFDEIm97mxg0YX0WM2TU6Xrpk7BpDeboFFEwe7jtUWwHEfOeeeUs=w300
https://lh5.ggpht.com/2auzAHrRc5UxzbhHwFDEIm97mxg0YX0WM2TU6Xrpk7BpDeboFFEwe7jtUWwHEfOeeeUs=w300


Figura  14  –  Onda
tridimensional

Então  agora

ficou  evidente  que  uma

onda tridimensional ao se

propagar  transporta

energia  em  3  direções

(eixos  X,  Y  e  Z),  uma

onda  bidimensional

transporta energia em duas direções (eixos X e Y) e a unidimensional em uma direção ( eixo X).

• ALGUMAS RELAÇÕES IMPORTANTES DAS ONDAS

Agora que já conhecemos alguns aspectos gerais da onda, vamos definir  mais algumas

características da onda, que serão importantes para nossa compreensão dos fenômenos que serão

estudados adiante.

Vamos esticar a mola horizontalmente e tomaremos esta altura em relação ao chão, como

uma altura de referência. Agora marcando um ponto na mola, por exemplo, com esta fita (Ponto P,

figura 15), e em seguida geraremos perturbações na mola. 

Figura 15
–  Características  da
Onda

Como

já é sabido, esse

ponto irá oscilar para cima (P1) e para baixo (P2), transversalmente, e teremos uma imagem parecida

com da figura 15. Os pontos mais baixos de mola chamaremos de vales, e os pontos mais altos da

mola  de  cristas.  Entretanto,  perceba  que  dependendo  da  intensidade  e  da  forma  como  nos

perturbamos a mola, o ponto P pode fazer um movimento mais longo ou mais curto. A distância que

o ponto se desloca para cima em relação a nossa altura de referência, ou para baixo, é chamado de

amplitude da onda (Figura 16).



Figura 16 – Amplitude da onda

Dependendo  da  velocidade  com  que  perturbamos  o  meio  (o  modo  como  fazemos  o

movimento de vai e vem da mão), podemos provocar em uma corda ondas mais “compridas” ou

mais “curtinhas”. Outra importante característica de uma onda que está relacionada a rapidez como

o meio é perturbado é o que chamamos de comprimento de onda que é a “largura” de um pulso

completo formador dessa onda. Na figura 17, mostramos uma pessoa perturbando uma corda em

duas  situações  distintas  e  consequentemente  gerando  ondas  com  diferentes  “amplitudes”  e

“comprimentos de onda”. 

Atividade  4:  Depois  de  observar  a  figura  17,  você  e  seus  colegas  seriam capazes  de

descrever e comparar os movimentos da mão que está gerando as ondas em cada uma das situações?

Diga em qual deles a mão está oscilando mais rapidamente e em qual o movimento da mão possui

maior amplitude. (Discuta com seus colegas e procure dar uma resposta antes de realizar qualquer

tipo de experiência, depois utilize a mola para comprovar suas hipóteses).

Para cada oscilação completa da fonte perturbadora (mão fazendo um ciclo completo de

vai  e  vem na corda)  uma onda é  formada na corda.   Na figura,  para cada onda destacamos  a

distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas (distância OP mostrada na figura 17). 

Figura 17 – Comprimento de onda

Fonte: Alvarenga (2006), Vol.3

Chamamos  de  comprimento  de  onda  (λ),  a  distância  entre  duas  cristas  ou  dois  vales

consecutivos  e  de  Período  (T)  ao  tempo  que  a  fonte  perturbadora  leva  para  completar  uma



oscilação. 

Podemos  então  obter  a  velocidade  “v”  de  propagação  da  onda nesta  corda  fazendo  a

relação  ente  a  distância  (λ)  percorrida  pela  onda  e  o  tempo  (T)  necessário  para  que  a  fonte

perturbadora realize uma oscilação completa. Desse modo podemos escrever: 

Unidade de v no Sistema Internacional: metros por segundo (m/s), logo λ em metros(m) e

T em segundos(s). Na figura 18, temos a propagação de ondas e cada uma com um determinado

período.

Figura 18 - Período

Em alguns casos o termo Período é também empregado para indicar o intervalo de tempo

que um evento ou fenômeno se repete. 

Atividade  5: Gostaríamos  que  juntamente  com seus  colegas  vocês  encontrassem uma

forma de medir  o  comprimento  de onda de  uma onda que  se propaga por  uma mola.  Procure

provocar  oscilações  uniformes  de  modo  a  obter  ondas  com comprimentos  de  ondas  constante.

Discuta com seus colegas e seu professor quais os materiais e procedimentos necessários para obter

essa medida e mãos a obra?  

Vocês devem ter observado que cada grupo encontrou um comprimento de onda diferente.

Vocês poderiam explicar por que isso ocorreu? 

Como vimos anteriormente, dependendo da rapidez com que você perturba a extremidade

da mola, ou seja, dependendo da frequência com a qual agitamos a mola, teremos ondas com maior

ou menor “”. 



Chamamos  de  frequência (f)  ao  número  de  oscilações  completas  que  realizamos  na

unidade de tempo, ou seja, o número de repetições de um determinado fenômeno na unidade de

tempo.  Todas  as  vezes  que  a  unidade  de  tempo  for  medida  em  segundos,  a  frequência  do

movimento será obtida em Herts (Hz). Assim se agitarmos a extremidade da mola uma vez a cada

um segundo dizemos que perturbamos a mola com uma frequência de 1Herts  (1,0 Hz = 1 ciclo / 1

seg).  Se  conseguirmos  provocar  2  oscilações  completas  em  cada  segundo  diremos  que  nossa

oscilação será de 2 Hz, e assim sucessivamente.

Para pensar e responder:

a)Você poderia dizer qual seria o período de uma onda cuja a frequência é 1,0 Hz? E para

frequência de 2,0 Hz? E para frequência de 10 Hz?

f=1,0 Hz  período será _____ s

f=2,0 Hz  período será _____ s

f=10,0 Hz período será _____ s 

 = Hertz     e

1 Hertz = 

Então fica evidente uma relação inversamente proporcional entre período (T) e frequência

(f), ou seja, se soubermos uma dessas grandezas automaticamente podemos saber a outra. 

Assim para cada frequência abaixo poderemos obter seu respectivo período.

Portanto, vemos que período e frequência são formas diferentes de mensurarmos eventos

periódicos. 

Exemplos do conceito de frequência no nosso dia-a-dia:

• A rede elétrica oscila numa frequência de 60 Hz.

• No seu computador, os processadores atuais operam em média numa frequência de 2

GHZ, 2.000.000.000 Hz.

• O rádio é outro exemplo: No modo AM, por exemplo, temos frequências na faixa de

1.200 KHz ou 1.200.000 Hz, ou seja, ocorrem um milhão e duzentos mil oscilações por



segundo. No modo FM sua faixa de frequência é em torno de 100 MHz, 100.000.000

Hz, cem milhões de oscilações por segundo.

Desafio: Você  teria  ideia  de  qual  seria  a  maior  frequência  que  você  e  seus  colegas

poderiam provocar na mola de nossa atividade? Juntamente com seus colegas faça a atividade e

utilize o cronômetro para estimar a frequência das ondas produzidas.

•  A CONTROVÉRSIA SIMULADA

Como vocês devem ter observado, a resposta à pergunta: os celulares ou suas antenas são

prejudiciais à saúde? é um tema complexo e controverso, cuja resposta não depende unicamente da

posição dos especialistas, mesmo porque não existe consenso entre eles e muitas de suas posições

podem estar sendo influenciadas por interesses pessoais sobre esta temática.  Com o objetivo de

provocar uma maior reflexão sobre esta questão, e tendo por base os acontecimentos ocorridos aqui

em  nosso  Colégio  de  Aplicação  que  forçaram  a  comunidade  escolar  a  assumir  uma  postura

específica, gostaríamos de convida-los a participar de um fórum fictício que teria espaço no Colégio

de Aplicação para que toda a comunidade “Capeana” pudesse decidir sobre a permissão ou não da

instalação de uma antena de transmissão de celular nas dependências de nosso colégio.   

Neste fórum fictício participariam vários “Atores Sociais” que seriam pessoas ou grupos de

pessoas que possuem interesses e posições específicas sobre esta temática. Cada ator social receberá

um papel  a  ser  interpretado,  e  ele  precisará  se  posicionar  frente  às  questões  controversas  que

surgirão  durante  o  debate.  A escolha  do  ator  será  aleatória,  então,  mesmo  que  você  discorde

pessoalmente da posição do ator sorteado você juntamente com seu grupo deverá se empenhar em

elaborar argumentos o mais convincente o possível para defendê-la. 

Nossos debates contarão com um total de sete atores e ocorrerá em dois encontros. Mas os

grupos que não tiverem que representar o ator durante o encontro ficará representando pessoas na

plateia, como ocorre em qualquer debate. Logo, cada grupo de estudantes que não estiver atuando,

deverá direcionar ao menos uma pergunta para os atores. Mais à frente descreveremos com mais

detalhes a composição e desenvolvimento do debate.

Agora vamos ler o texto que vai servir  de motivação inicial  para a criação dos nossos

debates. O acordo vigente entre a UFRJ e a operadora telefônica vai passar por uma renovação de

contrato ao fim do ano, porém existe uma controvérsia entre a permanência ou não da antena de

telefonia celular na escola. Em paralelo a esse fato, a veiculação de um pronunciamento da diretora

do Cap-UFRJ, em uma reportagem cedida ao jornal O GLOBO, chamou a atenção da comunidade

escolar.  A  repercussão  foi  tamanha  que  gerou  diferentes  opiniões  entre  estudantes,  pais  e



funcionários da escola. Vamos tomar conhecimento dessa reportagem lendo o Texto I.

Texto I)  ANTENA DO CAP UFRJ CAUSA POLÊMICA

29/05/2002

Instalada desde 1995 no terreno do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAp

UFRJ), a antena de uma empresa  de telefonia celular está causando uma interferência entre a escola e a Prefeitura.

Na semana passada, o município notificou o CAp para que a antena seja retirada do lugar em, no máximo, 15 dias.

Recebemos  a  notificação  no  dia  23  deste  mês. 

 Segundo o documento a escola poderá ser julgada por crime ambiental. No mesmo dia        enviamos o

comunicado por fax para o departamento jurídico da Telefônica Celular. O contrato com a  empresa foi feito diretamente

pela universidade -  disse Izabel  Goudart,  vice-diretora do CAp-UFRJ.  De acordo com a assessoria  da Telefônica

Celular, o departamento jurídico da empresa não havia recebido nenhum comunicado sobre a necessidade de retirar a

antena.

 Segundo Izabel,  foram os pais dos estudantes que entraram na Justiça pedindo que o equipamento não

continuasse na escola.  Também somos favoráveis à retirada da antena. Não há estudos garantindo que as ondas

emitidas pela máquina sejam prejudiciais à saúde, mas também não há nada que afirme o contrário. Não temos como

prever os efeitos futuros - disse Izabel.  A vice-diretora do CAp conta que o contrato de cessão do espaço foi feito

diretamente entre a UFRJ e a Telefônica Celular.

  Segundo ela, o dinheiro do aluguel, que seria de aproximadamente R$ 900, nunca foi repassado para a

escola, que só foi beneficiada uma vez.   

Fonte: O GLOBO

De  acordo  com  o  texto  1  a  manutenção  da  antena  na  escola  não  tem  trazido  muitos

benefícios financeiros para a escola, e, segundo a diretora, os recursos nunca foram repassados a

escola, fora uma pequena reforma que a mesma recebeu. Apesar desse fato alguns funcionários se

abstêm ou são a favor da antena na escola. A posição dos que são favoráveis é de que pelo menos a

escola deveria estar recebendo algum “benefício”, mesmo este não sendo satisfatório, melhor do

que não receber nada com a retirada da antena.

Somado, a essa controvérsia entre a comunidade, com a renovação do contrato no fim do

ano  a  empresa  implantaria  na  escola  internet  wireless  gratuita  e  construiria  um laboratório  de

informática para os estudantes e outro para professores e funcionários. Além disso, colocaria uma

cobertura na quadra de esportes (atualmente descoberta) e moveria a antena para um novo local, não

ocupando um espaço físico na escola. O que chamou ainda mais a atenção dos que estavam sem

opinião e da camada em prol a antena na escola. A empresa ofertou essa proposta quando tomou

conhecimento da notícia contida no texto 1.



• PAPÉIS DOS ATORES SOCIAIS

De conhecimento  dos  fatos  até  então  mencionados,  agora  cada  ator  vai  receber  uma

temática inicial, contendo algumas características e o posicionamento do ator durante o debate. Mas

os estudantes devem pesquisar também outras fontes com o objetivo de aumentar o seu repertório

de  argumentos  para  incrementar  sua  atuação.  No  final  deste  capítulo  estão  disponíveis  alguns

materiais  complementares para auxiliar  a pesquisa inicial  do assunto, nele constará endereço de

sites com textos e vídeos.

1º Ator: Estudantes da chapa 1 – a chapa 1 (nossa escola, nossas regras) representa as

pessoas que se opõem a manutenção da antena na escola. Esse grupo se sente prejudicado, pois

além de possíveis males que a antena pode provocar a sua saúde, eles alegam que a escola perdeu

um espaço para a antena que poderia servir para outros fins.  Eles se sentem excluídos,  pois a

instalação da antena não levou em conta a opinião dos estudantes, E o que poderia garantir que

agora a empresa iria de fato realizar o proposto no novo contrato? Será que ainda estaríamos aqui

quando os supostos benefícios de fato forem concretizados, isto é se forem concretizados? E se a

obra na quadra não ficasse pronta durante o contrato vigente? E se eles aumentarem o número ou a

capacidade da antena, instalando mais e mais receptores?

2º Ator: Estudantes da chapa 2 – a chapa 2 (mais tecnologia) representa as pessoas que

são a favor da manutenção da antena na escola. Eles utilizam como justificativa que não existe

nenhuma comprovação de mal  que os celulares podem provocar a saúde e que estes  possíveis

danos são mais especulativos do que reais. Um outro ponto é que com a renovação do contrato

alguns benefícios são muito atrativos para os estudantes, como a cobertura na quadra. Os estudantes

alegam entre outros que o perigo que a antena pode causar é muito menor que a exposição ao sol a

que estão submetidos durante todo o ano ao realizarem as atividades de educação física na quadra

descoberta. 

3º Ator: Professores e funcionários da chapa 2 – a chapa 2 (mais tecnologia) representa

as pessoas que são a favor da manutenção da antena na escola. Eles são a favor da antena na escola.

Eles não estão satisfeitos com a infraestrutura do colégio e acreditam que a manutenção da antena

na escola poderá trazer benefícios, por exemplo, uma melhora nos laboratórios de informática.

4º Ator: Professores e funcionários da Escola da chapa 1 – a chapa 1 (nossa escola,

nossas  regras)  representa  as  pessoas  que  se  opõem  a  manutenção  da  antena  na  escola.  Os

professores e funcionários reconhecem que a escola realmente precisa de uma quadra melhor, uma

internet de melhor qualidade para pesquisas entre outras. Entretanto, esses benefícios devem ser

alcançados de outra maneira,  e não com a manutenção da antena na escola,  pois essa pode ter

efeitos nocivos à saúde da comunidade escolar.



5º Ator: APACAP – Associação de Pais e Amigos do colégio de aplicação da UFRJ. Eles

se  posicionam  contra.  Dentre  as  afirmações  alegam  que  são  os  legítimos  responsáveis  pelos

estudantes e que por isso são eles que devem dar a palavra final neste assunto.  . Afirmam que

estudos tem mostrado que as crianças absorvem bem mais radiação que os adolescentes e adultos.

Então  as  taxas  de  exposições  para  crianças  devem  ser  bem  menores,  porém  não  tem  nada

comprovado que a operadora levou esse fato em consideração. Além disso, eles afirmam que é

responsabilidade da UFRJ promover melhorias necessárias para o bom funcionamento da escola..

6º Ator: Representantes da Empresa Telefônica – São engenheiros e administradores da

empresa  que  vão  tentar  a  todo  custo  manter  a  antena  na  escola.  Segundo  eles  os  benefícios

oferecidos para a escola (internet wireless gratuita,  construção do laboratório de informática e a

cobertura na quadra) serão conquistas importantíssimas para a escola. Defendem que sem a antena

haveria uma piora no serviço inclusive para a comunidade escolar.  Eles vão defender  que todo o

equipamento opera dentro das normas estabelecidas pela ANATEL, e que checagem de radiação

emitida e realizada periodicamente a fim de garantir a integridade das pessoas que transitam pela

região.

7º  Ator:  Direção  Escolar –  Embora  dividida,  a  maioria  da  direção  escolar  vai  se

posicionar contra a antena. A direção tomou essa decisão, pois recentemente a divulgação da OMS

(Organização Mundial da Saúde) alertando que a radiação do celular e antenas de celular subiram

no  nível  de  periculosidade  a  saúde  humana,  agora  são  considerados  possivelmente  perigosos,

aliados a poucos benefícios repassados da empresa para o colégio. Dentre outros argumentos os

diretores  se  apoiam também na questão da  responsabilidade,  pois  se  daqui  a  alguns anos ficar

comprovado  que  o  celular  faz  mal  a  saúde,  os  membros  da  atual  direção  poderiam  ser

responsabilizados  por  negligencia  e  acusados  de  ter  subestimado  os  riscos  a  saúde  de  seus

estudantes.

• UMA SUGESTÃO DE REGRAS PARA OS DEBATES

•

Sugerimos uma ordem para estruturar o debate, entretanto convém ao professor adaptar

essas regras para a realidade da sua escola, caso julgar necessário.

1º)  Apresentação  dos  participantes: Inicialmente  cada  um dos  atores,  por  ordem de

sorteio, terá três minutos para defender e explicar sua posição para os demais participantes. 

2º) Pergunta entre atores por sorteio: Nesta etapa teremos sorteios para as perguntas

entre os atores participantes. Aqui sugerimos utilizar dois pacotes com números de 1 a 4. Um pacote

será para sortear o ator que fará a pergunta e o outro para sortear o ator que vai responder. Desse

jeito, todos vão realizar uma pergunta e responderão uma pergunta. O tempo de cada pergunta não



pode ultrapassar 30 segundos e a resposta até 2 minutos. Quem realiza a pergunta tem até 1 minuto

de replica (para comentar a resposta) e o perguntado 1 minuto para tréplica. (para sua defesa).

3º) Pergunta livre entre atores: Nesta parte os atores terão total liberdade para indicar

qual o ator que deverá responder a sua pergunta.  Os procedimentos  e tempos sugeridos são os

mesmos do item anterior 

4º) Pergunta livre da plateia: A última etapa abrirá para perguntas da plateia. Cada grupo

que não estiver participando do debate deverá realizar uma pergunta de no máximo 40 segundos e o

ator terá até 2 minutos para responder.

5º)  Finais: Ao termino do debate cada ator poderá dar suas considerações finais sobre a

sua opinião, para isto ele irá dispor de 3 minutos e encerraremos o debate.

Observação: é  desejável  que  cada  ator  chegue  ao  debate  com  seus  argumentos

digitalizados  (uma  “cola”),  assim  como  ocorrem  em  debates  importantes  como  os  debates

presidenciais que vimos em 2014.

• SUGESTÃO DE TEMA PARA O DEBATE

1º Debate – Circular dos Estudantes

À COMUNIDADE ESCOLAR

Atualmente é notável a expansão dos meios de comunicações, particularmente na área da telefonia
móvel, com benefícios para os diferentes setores da atividade humana, como na indústria, no comércio, em
serviços e no lazer. No Brasil, em 2014, há mais de 200 milhões de usuários de telefones celulares, segundo a
Anatel,  e  a  Organização  Mundial  da Saúde (OMS) prevê  a existência de aproximadamente  5 bilhões de
aparelhos  no  mundo.  Acompanhando  este  crescimento,  a  infra-estrutura  em equipamentos  e  de  redes  de
transmissão, especialmente em termos de Estações de Rádio Base (ERBs – antenas de celular), também tem
sofrido correspondente aumento.

Um  fato  que  vem  sendo  discutido  pelos  especialistas,  é  que  a  “poluição  eletromagnética”
provocada por estações de rádio e TV afeta o meio ambiente urbano há muito tempo, sem que a população,
em geral, tenha se preocupado com isso. No entanto, a instalação de torres das ERBs de telefonia celular em
zonas residenciais e comerciais desde o início suscitou dúvidas e protestos.

As razões principais  para  dúvidas  ou  contestações são  de  caráter  estético, econômico,  falta  de
informação e interesses políticos. Além disso, há o temor pelos eventuais riscos à saúde pela exposição às
radiações  eletromagnéticas  das  antenas próximas  às  moradias, escolas  ou  locais  de  trabalho,  onde  se
permanece por longos períodos de tempo.

Nesse contexto, tendo em vista a divergência de opiniões que permeia a comunidade escolar, foi
sugerido um encontro na próxima sexta-feira após o horário das aulas para que a comunidade exponha seus
pontos. Contamos com a colaboração de todos em prol de um ambiente escolar melhor e com democracia.

Para o primeiro debate teremos as presenças confirmada dos estudantes da chapa 1 (1º

Ator), estudantes da chapa 2 (2º Ator), os funcionários e professores (3º Ator e 4º ator), cada um

representando sua respectiva chapa.

A temática central a ser debatida será: O que vocês acham da permanência da antena na

escola? 



2º Debate – Visita dos Representantes da Empresa de Telefonia Móvel ao Colégio

Com a visita marcada ao colégio, foi proposto aos representantes técnicos da empresa um

debate onde serão confrontados os pontos de interesse da empresa e os contrapontos da comunidade

escolar. A empresa propõe alguns benefícios que seriam muito bons para a escola (internet wireless,

cobertura e realocação da antena e laboratório de informática para estudantes e professores), porém

a direção e os pais de estudantes (Pela APACAP) não estão de acordo com as futuras propostas que

poderiam oferecer uma melhor infraestrutura para a escola. 

As questões a serem debatidas serão: A permanência ou não da antena de celulares, as

obras e as melhorias na escola e a questão dos efeitos nocivos ou não das radiações? 

• ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

• A DESCOBERTA DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Os estudos a respeito das ondas eletromagnéticas entraram em evidência em 1875, quando

um cientista chamado de James Clerk Maxwell escreveu um tratado sobre o eletromagnetismo. A

partir dele a luz fica compreendida como uma onda eletromagnética, uma onda que consiste da

oscilação dos campos elétrico e magnético ao longo de uma direção. 

Embora o trabalho de Maxwell tenha sido aceito pela comunidade cientifica, até então não

se tinha um experimento que detectasse as ondas eletromagnéticas. Seguindo as ideias de Maxwell

veio Henrich Hertz, em suas experiências realizadas a partir de 1885, estuda as propriedades das

ondas eletromagnéticas. Ele utilizou os conceitos propostos por Maxwell e realizou um experimento

para detectar ondas eletromagnéticas.

Atividade 6: Agora vamos realizar algumas atividades simples que estão relacionadas as

experiências  realizadas  por  Hertz  para  produção  de  ondas  eletromagnéticas.  Para  isso

necessitaremos um circuito simples para acender e apagar uma lâmpada e um aparelho que funcione

como receptor (um rádio ou celular, por exemplo). Sintonize o receptor nas frequências AM ou FM

e veja se consegue perceber no som do Rádio alguma interferência quando fechamos ou abrimos a

chave que aciona o funcionamento do circuito.

Você e seus colegas devem ter percebido que para algumas frequências você identifica no

som do rádio um ruído estranho (chiado). Discuta com seus colegas: Como o ligar e desligar de um

circuito simples poder estar influenciando o som emitido pelo rádio? Levante algumas hipóteses do

que pode estar acontecendo e discuta com seus colegas e seu professor.



Como vocês devem ter concluído este ruído é provocado por ondas eletromagnéticas que

depois de atingirem a antena do rádio interferem com o sinal regular que o rádio vinha recebendo.

Mas de onde vêm estas ondas eletromagnéticas? A explicação parece estar relacionada ao fato de

ligarmos e desligarmos a chave do circuito. Não é difícil perceber que essas ondas eletromagnéticas

provocam o ruído detectado no rádio estão sendo geradas no circuito elétrico e são provocadas pelo

fechamento ou abertura da chave do circuito.

Para  entendermos  melhor  como estas  ondas  são produzidas  devemos  relembrar  alguns

conceitos estudados nas aulas de circuitos elétricos. 

Pense no que ocorre quando ligamos e desligamos a chave do circuito mostrado na figura

19.

Figura  19  –
Experimento de Hertz

 Como

sabemos  quando

fechamos a chave vai

surgir  nos  fios

condutores  uma

corrente elétrica, quando desligamos a chave a corrente cessa. Então toda vez que ligarmos a chave

os elétrons livres do fio ficarão submetidos a um Campo Elétrico que se estabelece no fio devido a

diferença de potencial em seus terminais. Deste modo todos os elétrons livres ficam submetidos a

ação de uma força de natureza elétrica que provocará um movimento orientado de elétrons livres

(em direção ao polo positivo da pilha). Se ficarmos ligando e desligando a chave, criaremos “pulsos

de corrente elétrica” que vão se propagar pelo fio, semelhante ao “vai e vem” que gerou as ondas na

mola,  estes  “pulsos  de  elétrons”,  são  justamente  os  responsáveis  para  criação  das  ondas

eletromagnéticas que serão geradas neste fio. Todas as vezes que os elétrons se aceleram ou se

desaceleram no interior de um fio condutor ocorre a irradiação de ondas eletromagnéticas que se

propagam pelo espaço entorno do fio.

• COMPOSIÇÃO DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Até agora vimos como as ondas surgiram e que há um receio da sociedade e autoridades

sobre  o  uso  da  tecnologia  da  telefonia  móvel.  Antes  de  discutirmos  os  possíveis  males  dessa

tecnologia podemos nos questionar sobre as ondas eletromagnéticas, por exemplo:



I) Você conseguiria imaginar a forma de uma onda eletromagnética se propagando e do

que elas seriam compostas?

Como exemplo vamos explorar uma animação (Figura 20) que mostra uma a estação de

rádio  emitindo  ondas  eletromagnéticas  que  chegam aos  aparelhos  receptores.  Vamos  analisar  o

formato dessas ondas.

Figura  20  –  Simulador  de
Onda de Radio Phet

Fonte:

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/radio-waves

Através da simulação vimos que o movimento periódico do elétron na antena emitiu ondas

eletromagnéticas. Podemos visualizar que a frequência dessas ondas e determinada pela frequência

da fonte, ou seja, o movimento de vibração do elétron. Essa situação é similar a quando estudamos

ondas mecânicas com a mola.  O movimento de “vai e vem” da mão é similar ao do elétron na

simulação.

Figura  21  –  Propagação  de
uma Onda Eletromagnética

Fonte:

http://i.stack.imgur.com/kzndF.gif

Mais por que o nome

onda eletromagnética, se o que

“vimos” oscilando foi somente

o elétron, e o campo elétrico?

Apesar de não ter sido mostrado na animação da antena de rádio, os campos elétrico e

magnético estão intimamente ligados, isto pode ser verificado na animação acima, de forma que

quando uma onda eletromagnética se propaga temos oscilações dos campos elétrico e magnético,

não é possível em uma onda eletromagnética termos somente oscilações do campo elétrico ou do

campo magnético.

Com base em nosso experimento virtual do rádio(Figura 20), podemos dizer que quando

um elétron se movimenta ele emite uma onda eletromagnética no espaço. A emissão de qualquer

onda  eletromagnética  recebe  o  nome  de  radiação,  em alguns  contextos  essa  radiação  receberá

classificações específicas como veremos no decorrer dos nossos estudos.

• O MEIO DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

http://i.stack.imgur.com/kzndF.gif
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/radio-waves
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/radio-waves


Até  a  descoberta  das  ondas  eletromagnéticas,  os  fenômenos  ondulatórios  observados

precisam de um meio para se propagar acreditava-se que as ondas eletromagnéticas precisariam de

um  meio  para  se  propagar  também.  No  entanto,  na  época  da  descoberta  das  ondas

eletromagnéticas(fim do século XIX), haviam estudos sobre a propagação da luz, que é uma onda

eletromagnética, e o suposto meio no qual a luz se propagava foi denominado éter luminífero. De

acordo com essa ideia,  por  exemplo,  as  ondas  luminosas  que atravessam o ar,  ou a  água,  não

estariam sendo propagadas pelo próprio ar, ou pela própria água, mas pelo éter, que permearia esses

materiais; um éter presente universalmente, tanto no vácuo como envolvendo toda a matéria que

existe.

Podemos pensar que as ondas eletromagnéticas se propagam em meios materiais como o

ar,  porém as ondas eletromagnéticas que vem do sol em qual meio estariam se propagando? A

necessidade de existência  do éter  estaria  justificada  pelo fato de que todas  as ondas mecânicas

conhecidas (pulso em uma corda, movimento da água na superfície do lago, som, etc...) necessitam

de  um meio  material  que  possa  vibrar  para  que  a  onda  passa  se  propagar.  Diversos  cientistas

elaboraram experimentos para tentar detectar a existência desse meio sem, no entanto, obter êxito

neste propósito. Por fim, a comunidade científica concluiu que o éter não era necessário para as

ondas  eletromagnéticas  se  propagarem,  ou  seja,  que  ele  não  existia.  Portanto,  as  ondas

eletromagnéticas  se  propagavam  sem  ter  necessidade  de  um  meio,  ou  na  visão  de  alguns

pesquisadores, as oscilações de campo elétrico e magnético da onda seriam o seu o próprio “meio”

de propagação.

• ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

Com o objetivo de melhor  estudar  os sinais  eletromagnéticos  eles  foram divididos  em

faixas de frequências específicas. Por exemplo, em relação as ondas mecânicas, a audição humana

capta sons na faixa de frequência de 20 Hz a 20 Khz. Ao invés de falarmos grupo de frequência que

conseguimos escutar (de 20 a 20 Khz), vamos dizer que a audição humana está na banda (ou faixa)

de frequência entre 20 Hz e 20 Khz. As ondas eletromagnéticas também estão agrupadas em faixas

de frequência chamada de espectro eletromagnético, conforme a Figura 22. 



Figura 22 – Espectro Eletromagnético
Fonte: imageshack.com/ad1hnpj

A Tabela 1 mostra algumas faixas de frequência usadas na comunicação sem fio. Qual a

velocidade de propagação para cada frequência?

Tabela 1 – Frequências usadas na comunicação

Frequências usadas
na comunicação sem fio

Faixa de
Frequência(f)

Comprimento de
onda(λ)

MF(medium
frequency)

300 KHz -
3 MHz

10 3 metros - 10 2 metros

HF(high frequency) 3 MHz -
30 MHz

10 2 metros - 10 metros

VHF(very high
frequency)

30 MHz -
300 MHz

10  metros - 1  metro

UHF(Ultra High
Frequency)

300 MHz
- 3 GHz

1  metro - 10 -1 metros

SHF(Super High
Frequency)

3 GHz -
30 GHz

10 -1 metros - 10 -2 metros

Fonte: http://www.anatel.gov.br

Como  você  deve  ter  verificado,  a  velocidade  que  você  calculou  é  a  mesma

para todas as frequências e essa é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo. 

Os  diversos  tipos  de  ondas  eletromagnéticas  possuem  todas  a  mesma  velocidade  de

propagação no vácuo, no entanto diferem pela sua frequência, ou seja, pela forma de como são

produzidas. Logo cada onda eletromagnética terá um comprimento de onda a ela associada, como

você deve ter percebido ao calcular a velocidade de propagação com frequências da Tabela 1. É

http://www.anatel.gov.br/


interessante entendermos que o espectro eletromagnético é dividido por faixa de frequências e não

por uma única frequência bem definida. Cada faixa frequência vai receber um nome, pois possui

características específicas que servem para determinadas aplicações. Então vamos ver uma breve

descrição de cada categoria:

Onda de Rádio: É a onda de baixa frequência do espectro. Ela recebe esse nome pois

primeiramente  foi  usadas  para  a  transmissão  de  ondas  de “rádio”,  ondas  eletromagnéticas  cujo

receptor era um rádio. As estações de rádio possuem aparatos elétricos e eletrônicos, cuja principal

finalidade  é  provocar  oscilações  nos  elétrons  da  antena  emissora  que  geram  as  ondas

eletromagnéticas com a frequência específica de cada estação. Já o sinal de TV é enviado em uma

banda de frequência mais alta. Sinal da telefonia e internet móvel também operam nessas faixas de

frequência.

Radiação  Infravermelha:  é  produzida  por  qualquer  corpo  quente  e  é  utilizada  em

aparelhos de controle remoto e sensores de porta. Um exemplo de aplicação dessa categoria, é o

sensor de jogos Kinect,  ele  capta este  tipo  de radiação para poder  processar  o  movimento  dos

jogadores.

Radiação Ultravioleta: uma fonte dessa radiação é o sol ou qualquer estrela. Este tipo de

radiação pode nos ser benéfica,  pois auxilia  a produção de vitaminas no nosso corpo, porém a

exposição em determinados horários de maior intensidade pode provocar males a saúde a longo

prazo.

Raio X: é muito utilizado na medicina para diagnósticos e em questões de segurança. Nos

aeroportos  eles  utilizam  como  meio  de  detectar  objetos  perigosos  ou  não  permitidos  para  o

embarque doméstico, já na medicina é ministrado em baixas doses para diagnóstico médico.

Raio Gama: é a radiação de alta energia que é liberada por exemplo nas usinas nucleares e

nas  bombas  atômicas.  Com  um  controle  rigoroso  da  medicina,  essa  radiação  é  usada  para  o

tratamento do câncer e também pela engenharia para estudar estruturas subterrâneas.

Luz ou Radiação visível: é a faixa do espectro eletromagnético que podemos enxergar.

Podemos ver que as cores estão definidas pelo comprimento de onda (, sendo os limites da nossa

visão o vermelho e violeta (Figura 23).

Figura  23  –
Espectro  Eletromagnético
visível

Fonte:
http://www.las.inpe.br/~cesar/Infrared/gifs/espec_vis.jpg

As ondas eletromagnéticas, assim como as ondas mecânicas, também transportam energia

quando se propagam. A energia transportada depende da frequência de cada onda, quanto maior a

http://www.las.inpe.br/~cesar/Infrared/gifs/espec_vis.jpg


frequência da onda, maior será a energia transportada. Deste modo, por exemplo, as ondas de Raio

X transportam mais energia do que as ondas de rádio ou as ondas do espectro visível (as luzes desde

o  laranja  até  o  violeta).  É  justamente  a  quantidade  de  energia  transportada  por  cada  faixa  de

frequência que pode provocar riscos a nossa saúde. Necessitamos então entender um pouco mais

sobre como a energia transportada por uma onda eletromagnética interage com nosso organismo, e

em alguns casos pode ser prejudicial à nossa saúde.

• RADIAÇÕES ELETROMAGNÈTICAS

Quando escutamos alguma notícia sobre radiação, geralmente o que vêm em mente e que

ela  está  relacionada  a  algo  perigoso.  No entanto  nem toda  radiação é  prejudicial  à  saúde,  por

exemplo,  nós  emitimos  radiação  na  faixa  do  infravermelho  e  a  radiação  solar  pode  auxiliar  a

produção de alguns nutrientes no nosso organismo. Porém se vão fazer bem ou mal pode depender

da forma como a radiação interage com o nosso corpo, o tipo da radiação e o tempo que interagimos

com ela. Um exemplo está na Figura 24.

Figura  24  –
Simulando o micro-ondas 

Fonte:

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/microwaves
De acordo com a simulação da figura 24, temos a propagação de micro-ondas em um copo

de café.  À medida  que a  micro-onda incide  no café  ela  provoca  uma agitação  nos  átomos  do

líquido.  Essa agitação resulta  em um aumento  de temperatura,  dessa forma é que conseguimos

aquecer nossos alimentos no forno de micro-ondas.

Figura  25  –
Quebra do DNA

Fonte:

http://www.medindia.net/patients/patientinfo/images/Radiation-DNA-Mutations.jpg

http://www.medindia.net/patients/patientinfo/images/Radiation-DNA-Mutations.jpg
http://www.medindia.net/patients/patientinfo/images/Radiation-DNA-Mutations.jpg
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/microwaves


Na figura 25 temos  a  emissão  de radiação de um núcleo  atômico de urânio  (radiação

gama). Essa radiação ao atingir o átomo da célula provoca uma ruptura. Caso o organismo não

consiga reparar essa ruptura, ela pode gerar uma quebra em cadeia, gerando dano em outras células

(gera uma célula cancerígena). Um conjunto de células danificadas pode resultar em um tumor.

O conjunto das radiações  eletromagnéticas  pode ser classificado segundo os efeitos  de

interação com os átomos ou moléculas da matéria sobre as quais elas incidam. Vimos que a radiação

do forno micro-ondas só provocou um aquecimento na matéria, pois somente agitou os átomos. Já a

radiação  do  núcleo  atômico  de  urânio  conseguiu  provocar  uma  mudança  (ruptura)  da  matéria

transformando  células  saudáveis  em  células  cancerígenas.  Portanto,  podemos  classificar  as

radiações pela forma como elas interagem com a matéria.

As radiações ionizantes são aquelas que provocam uma ruptura na organização elétrica do

átomo  ou  molécula,  arrancando-lhe,  com o  choque  na  passagem,  um ou mais  elétrons  de  sua

estrutura,  mudando as estruturas  dos átomos.  As radiações  ionizantes  encontram-se no extremo

superior do espectro de frequências, onde encontramos os raios-X e os raios gama.

As  radiações  não-ionizantes  não  provocam  tais  efeitos.  As  alterações  provocadas  são

temporárias; os átomos e moléculas atingidos por radiações não-ionizantes permanecem intactos, e

os efeitos causados pela incidência dessa radiação desaparecem a curto prazo, como por exemplo,

quando aquecemos  o café no micro-ondas.  As radiações  não-ionizantes  compreendem desde as

ondas de rádio até as radiações ultravioletas. 

Mais como saber se a dose que recebi de radiação está numa taxa aceitável dentro dos

padrões estudados pelos especialistas?

A taxa de absorção específica (SAR-specific absoption rate), é uma grandeza física que

nos da uma estimativa dos limites de exposição à radiação. Esta taxa é usada para medida na qual a

radiação incidente está numa faixa de frequência superior a 10 MHz, como no caso do telefone

celular. Também podemos entender a SAR como o ritmo que a energia é absorvida pelo alvo da

radiação e sua unidade de medida no sistema internacional é o watt por quilograma ().

Dessa forma, a energia associada a cada radiação é que determina o seu caráter ionizante

ou não. Por exemplo, para o nosso corpo que é constituído principalmente de átomos de carbono,

oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, temos como limite biológico uma energia da ordem de 13,6 eV

(1 Joule = 6.241509·1018 eV),  essa é  a  energia  necessária  para que se possa ionizar  algum dos

átomos  em  nosso  corpo.  Essa  energia  corresponde  a  uma  radiação  com  frequência  de

aproximadamente 3,3 1015  Hz e comprimento de onda na faixa do ultravioleta, por volta de 90,9

nanometros  (10-9),  basta relembrarmos o que estudamos sobre ondas durante as seções 1 e 2 e

tomarmos a energia de uma onda eletromagnética proporcional a sua frequência.

Apesar  de  tecnicamente  somente  as  radiações  ionizantes  terem  seu  prejuízo  à  saúde



comprovados,  alguns  estudos  sobre  as  radiações  não-ionizantes  vêm desvendando evidências  e

mostrando que elas também podem ser perigosas a longo prazo. Quando qualquer tipo de radiação

eletromagnética atinge nosso corpo, ela pode interagir com as moléculas dele e provocar alguns

efeitos  biológicos.  Na  próxima  seção  veremos  alguns  efeitos  biológicos  das  radiações  não

ionizantes, pois queremos saber os perigos que o uso dos celulares pode nos trazer. 

• EFEITOS BIOLÓGICOS DAS RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

Um efeito  biológico  conhecido  é  o  efeito  térmico.  Isso  já  poderíamos  saber,  pois  ao

ficarmos muito tempo falando ao celular, percebemos que este esquenta. O maior problema é que

dependendo da potência que o sinal chega pode acabar penetrando a pele e sendo absorvido por

camadas mais profundas do organismo, e essa absorção não é perceptível explicitamente, ou seja,

nós não sentimos este aumento de temperatura interno. 

A catarata(Figura 26) pode ser uma consequência dos efeitos térmicos das radiações. O

cristalino responsável pela maior parte da lente ocular, é constituído de um líquido similar a clara do

ovo. Dessa forma, quando o ovo é aquecimento ocorre um branqueamento da clara e enrijecimento,

o mesmo ocorre com o cristalino o que acaba prejudicando a visão e cegando com o tempo.

Figura 26 – Catarata

Fonte:
http://www.  kinodinamico.com

Experimentos

conduzidos  com ratos  sob

uma exposição SAR de 0,4

mW/kg já apresentava uma mudança nas células nervosas e com exposições SAR entre 2mW/kg e

3mW/kg,  os ratos que foram expostos a esta faixa apresentaram indícios  de câncer.  Em média

exposições a SAR entre 1mW/kg e 4mW/kg podem provocar danos à saúde e esses valores são

levados  em conta  pelas  agências  reguladoras  de  telecomunicações,  de  acordo com a  ANATEL

resolução 3003/2002.

Celular tem risco real de causar câncer? 

Este  é  um  tema  controverso.  Por  um  lado  alguns  pesquisadores  mostram  diversas

evidências  nos  experimentos  com  ratos,  porém  os  resultados  não  podem  ser  diretamente

relacionados aos supostos efeitos em seres humanos. Por outro lado, alguns pesquisadores afirmam

que para fazer mal e apresentar um risco em potencial a radiação do celular deveria ter em média

um SAR dez vezes maior do que realmente apresentam nos dias de hoje.

http://www.kinodinamico.com/


O celular afeta a cabeça?

Existe  uma  barreira  no  cérebro,  chamada  de  Blood  Brain  Barrier  (BBB)  ou  Barreira

Hematoencefálica, que controla a entrada e saída de substâncias no cérebro. Sua principal função é

evitar  que  substâncias  nocivas  afetem  o  funcionamento  do  órgão.  Um  dos  fatores  que  vêm

chamando a atenção dos especialistas é que essa barreira pode ser afetada pela radiação do celular,

trazendo mudanças de substâncias na corrente sanguínea. (Seixas, 2011)

Um outro ponto importante é mostrado no trabalho realizado por especialistas do Instituto

de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, expôs 71 homens e mulheres com idades

entre 18 e 45 anos à radiação do celular durante o sono. Os pesquisadores observaram que as fases

iniciais  do  sono  foram diretamente  afetadas  e  que  outras,  importantes  para  a  recuperação  dos

desgastes sofridos durante o dia, também foram atingidas pelas radiações. A pesquisa ainda mostrou

que as pessoas que dormem próximas ao telefone celular sofrem mais de dores de cabeça. (BBC

Brasil, 2008)

• TELEFONIA MÓVEL

A telefonia celular teve seu início por volta de 1920 nos EUA. Em sua primeira criação as

comunicações eram unidirecionais, ou seja, uma pessoa ligava para a outra e para a pessoa que

recebeu a ligação/mensagem precisava realizar uma nova chamada para responder, bem diferente do

que temos hoje. 

Mais qual é a estrutura da rede de tecnologia móvel?

No início do nosso trabalho discutimos como seria uma ligação que sai de um celular da

França e chega no Brasil, agora vamos ver a estrutura que suporta esse sistema. O sistema móvel

basicamente depende de dois sujeitos  para o seu funcionamento.  Um deles é você e o outro a

operadora. Você utiliza o celular que faz conato com a antena (também conhecida como estação

rádio-base),  o  outro  sujeito  é  a  operadora  que  possui  a  estrutura  responsável  por  processar  e

controlar nossas chamadas. Esta estrutura se chama Central de Controle e Comutação (CCC). A

figura 27 que representa esses elementos mencionados.

3

Figura 27 – Estrutura
de Rede Móvel

Quando  falamos

em  transmissão  de  sinal

através  do  celular,



precisamos entender que não podemos mandar a informação de qualquer modo, e que realizamos

um procedimento no qual estamos colocando informação (por exemplo, o som) no aparelho e de

alguma forma esse aparelho envia essa informação através  de uma onda eletromagnética.  Uma

dessas informações que você coloca para realizar uma ligação é a localização da área para qual

deseja ligar.  Logo,  quando você liga para outro estado ou para outro país é preciso inserir  um

código específico para conseguir realizar a ligação.

Mas como sua ligação é transportada? 

O sinal pode ser transmitido de diferentes maneiras. Dentro do nosso país, o sistema fica

interligado basicamente por estações ligadas entre si através de cabos, porém ocorre que em alguns

lugares essas estações podem ser interligas por ondas de rádio (por exemplo, em ilhas próximas do

continente a ligação pode não ocorrer por cabo e sim por 2 estações emissoras de ondas). Outras

possibilidades  de  transmissão  são por  satélite  e  por  cabos intercontinentais.  Hoje boa  parte  do

sistema de telecomunicações internacionais está interligado por cabos submarinos. Na figura 28 as

linhas no mapa mostram as conexões por cabos entre os países.

 

Figura 28 – Cabeamento Internacional

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-SKSUH0HrqVo/UksfYqHdRBI/AAAAAAAAAHE/PdeE-

AT6KAM/s1600/3.png

• ORIENTAÇÕES METODOLOGICAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA  

SEQUENCIA DE ENSINO EM SALA DE AULA



•

Nesse capítulo destacaremos alguns aspectos metodológicos da sequência de ensino, bem

como  faremos  algumas  sugestões  destinadas  aos  professores,  com  o  intuito  de  facilitar  a

implementação do trabalho na  sala  de aula.  Então  sugerimos  a  seguinte  estrutura  para  a  nossa

sequência didática:

a)Na  primeira parte, temos o objetivo de introduzir a temática dos celulares. Inicialmente

desejamos que os estudantes reflitam sobre o funcionamento dos celulares e de como o sinal de

celular  é  transportado.  Em  seguida,  através  das  questões  propostas  daremos  continuidade  à

proposta, iniciando pelo conteúdo introdutório de ondas.  

b)Na  segunda  parte  o  professor  convida  os  estudantes  a  participar  da  controvérsia

simulada.  Essa controvérsia será realizada em dois debates e os detalhes se encontram no material

do estudante.

c)Na terceira parte faz-se uma breve introdução histórica sobre o surgimento das ondas

eletromagnéticas  e  em  seguida  estudamos  algumas  características  dessas  ondas  e  o  espectro

eletromagnético. Então completaremos a parte que trata sobre os aspectos científicos da proposta e

discutiremos a radiação eletromagnética e os seus efeitos biológicos no corpo humano. Após essa

parte científica convém discutirmos alguns aspectos em relação a parte da telefonia móvel. 

d)Na quarta parte realizaremos os debates, que podem envolver as questões sugeridas no

roteiro  do  aluno.  Nesse  ponto  o  estudante  terá  se  familiarizado  com os  aspectos  científicos  e

tecnológicos do tema e as implicações desses na sociedade. 

• PRIMEIRA PARTE – INTRODUÇÃO DA PROPOSTA

Nesse primeiro momento, lançamos um questionamento sobre o uso do celular pode fazer

mal a nossa saúde? Para isso sugerimos ao professor apresentar aos estudantes o vídeo descrito no

material do estudante, ou introduzir um texto de sua escolha que contextualize a controvérsia dos

especialista em relação ao tema.  

Pode ser interessante o professor fazer um registro de algumas opiniões dos estudantes,

tanto nessa etapa inicial como na final, para comparar com os argumentos dos estudantes ao final do

trabalho.

Mas porque colocar questões dessa forma para poder desenvolver a proposta? O nosso

foco  é  centrar  o  aprendizado  em  nossos  estudantes,  e  sempre  que  possível  coloca-los  como

protagonistas  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Nesse  sentido,  de  acordo  com  as

recomendações  do  nosso  referencial  teórico,  quando trabalhamos  na  perspectiva  do  ensino  por

investigação, é necessário inicialmente apresentarmos um questionamento que possa despertar o



interesse do estudante, e com isso desencadear a interação dialógica que dará início aos processos

de investigação e consequentemente de construção de novos conhecimentos. (AZEVEDO, 2004).

Uma outra sugestão, é que o professor poderia dividir os estudantes em 7 grupos que irão

realizar as atividade práticas investigativas descritas ao longa da sequencia. E dessa forma manter

esses grupos para realizarem o debate simulado. Com isso desde o início eles já poderiam ir se

preparando  para  a  controvérsia  simulada.  Sugere-se  também  que  em cada  grupo  ele  eleja  um

monitor  que  ficará  responsável  pela  divisão  das  tarefas  e  pelos  materiais  didáticos  dados  aos

estudantes. 

Propomos iniciar  a aula  sobre ondas com uma atividade  descontraída,  sugerindo aos a

realização de uma “ola”.  Nessa etapa caso o professor ache conveniente, ele pode utilizar um vídeo

que mostre o acontecimento de uma ola em um estádio, como por exemplo, o vídeo disponível no

endereço:  https://www.youtube.com/watch?v=4MPiW1rjqoc.  A  partir  dessa  situação  iniciamos

nossa investigação com o questionamento proposto nas atividades dos estudantes. (Caso o professor

não disponha do material físico, ele pode usar uma simulação computacional como demonstração

investigativa, sugerimos então,  http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-on-a-string, e caso ele

tenha interesse em adquirir uma mola de metal,  ele poderá pesquisar por mola SLINK em sites

como mercadolivre  e o ebay,  e até  mesmo utilizar  molas  de plástico encontradas  em lojas que

vendem materiais para festa).

No decorrer da proposta, convidamos os estudantes a citar fenômenos ondulatórios que

eles  conhecem. Os estudantes  poderiam citar  diversos tipos  de ondas e nessa parte  poderíamos

mostrar  a  partir  dos  fenômenos  mencionados  suas  caracterizações  como consta  no material  do

aluno. É conveniente guardar essa parte citada pelos estudantes para os outros questionamentos que

surgirão ao longo da proposta. 

Sempre que for necessário o professor deverá também participar efetivamente das aulas,

propondo  novas análises dos fenômenos observados.. No entanto, o professor não deveria atuar

apenas  como  um  mero  transmissor  de  conhecimento,  o  professor  deve  lançar  ideias,  sugerire

coordenar ações, dialogar com os alunos com o intuito de explicar aspectos que levem os estudantes

a refletirem sobre suas decisões. Dessa forma esperamos  que o professor assuam a postura de um

professor reflexivo (SCHÖN 2002) .

Abaixo sugerimos alguns exemplos de fenômenos ondulatórios:

• Ondas Mecânicas: Som, onda na mola, ondas do mar, onda sísmica (terremoto) etc.

• Ondas  Eletromagneticas:  Ondas  de  Rádio,  Raio-X,  Raios  Cósmicos,  Sinal  do

Celular, Luz, Ondas do forno de micro-ondas etc.

Na  sequência,  pedimos  que  os  estudantes  proponham  maneiras  de  elaborarmos  uma

experimento para visualizar a propagação de uma onda em 1 e 2 direções. Para o experimento em 2

http://phet.colorado.edu/en/simulation/wave-on-a-string
https://www.youtube.com/watch?v=4MPiW1rjqoc


direções sugerimos realizar  o experimento de uma cuba com água e algumas bolinhas de isopor.

Nesse  experimento  colocamos  bolinhas  de  isopor  dentro  de  uma  cuba  quadrada  e

preenchemos  com água.  Após colocarmos  água na cuba geramos perturbações  na superfície  da

água.  O isopor  serve  para  realçar  o  efeito  das  perturbações,  porém poderia  ser  utilizado  outro

material  menos denso que água se o professor preferir.  Na Figura 29 temos uma ilustração do

aparato experimental:

Figura
29  -  Experimento
2D

Por

fim,  propomos

um  desafio:

Você teria ideia de qual seria a maior frequência que você e seus colegas poderiam provocar na

mola de nossa atividade? Nessa atividade é propicio o professor chamar a atenção dos estudantes

para  a  intensidade  dos  movimentos,  pois  num  clima  de  competição  para  alcançar  as  maiores

frequências eles poderiam sofrer algum tipo de lesão muscular. 

• SEGUNDA PARTE - A CONTROVERSIA

Neste ponto propomos o convite à controvérsia simulada. Para participa dessa controvérsia

os estudantes serão convidados a interpretarem atores sociais que se posicionam criticamente sobre

a questão da permanência ou não de uma antena de celular na escola.

Vale  ressalta  que  uma  sequencia  de  ensino  investigativo  deve  levar  o  estudante  a  se

questionar,  propor,  sugerir  e argumentar,  para isso é fundamental  que o professor coloque uma

questão inicial que desperte o interesse dos estudantes pela temática que será abordada. Além disso,

buscamos desenvolver  nos estudantes argumentos  científicos  e tecnológicos a partir  da  questão

inicial:  A radiação do celular pode fazer mal para a saúde? De acordo com Santos e Mortimer

(2002), na perspectiva CTS, é importante colocar os estudantes em situações que demandem uma

decisão que englobe questões éticas, morais e de interesses pessoais ligadas a decisões de como a

ciência e a tecnologia afetam a vida da sociedade.

.Uma sugestão para realização destes debates seria buscar parcerias com outros professores

para realizar um trabalho interdisciplinar, que possibilitaria um compartilhamento nos tempos de

aula, com isso a avaliação do debate ficaria mais rica quando analisadas por professores de áreas

distintas.

Aconselhamos que o professor faça a distribuição dos papeis que serão interpretados por



cada grupo de modo aleatório. Dessa forma acreditamos que a tomada de decisão dos estudantes

ficará mais rica quando ele tiver que buscar argumentos contrários às suas crenças e opiniões. No

texto para os estudantes são propostos 2 debates.  No 2º debate convém deixar o grupo que irá

representar os técnicos da empresa com um contingente maior de estudantes, pois esse ator pode

precisar de uma maior quantidade de dados.

• TERCEIRA PARTE - ONDAS ELETROMAGNÉTICAS E RADIAÇÔES

De inicio, fazemos uma breve introdução histórica a respeito da descoberta da produção

das ondas eletromagnéticas, que tratará de uma reprodução hipotética do experimento de Hertz.

Nesta atividade vamos utilizar um radio a pilha (importante que possua canais AM), uma pilha, um

par de fios e fita isolante, como mostra a figura 30.

Figura  30  –  Foto
Radio, pilha e fita 

O  circuito  da

pilha  vai  ser  o  nosso

gerador  de  ondas

eletromagnéticas e o radio o nosso receptor. O fato de ligar e desligar o circuito da pilha vai gerar

ondas eletromagnéticas de curto alcance capazes de serem captadas por rádios na sintonia AM. Isto

pode ser percebido no radio através de chiados e ruídos que serão gerados no liga e desliga do

circuito da pilha. 

Nesse momento o professor poderia introduzir uma atividade complementar, seguindo o

caráter  investigativo  proposto  por  Borges  (2002).  Neste  problema  investigativo,  o  professor

perguntaria aos seus estudantes como eles poderiam medir a velocidade da luz? Qual é a velocidade

da luz c? Em seguida o professor poderia sugerir se seria possível utilizar um forno de mircro-ondas

(Figura 31) para realizar a medida. Para isso ele precisa explicar como funciona um forno de micro-

ondas. 

O forno possui um emissor de ondas eletromagnéticas,  geralmente no topo, e as ondas

emitidas por ele formam ondas estacionárias no interior dele.



Figura 31 – Ondas no forno

    Fonte: DUIT Multimedia

Para descobrir o comprimento de onda nesse experimento utilizamos o valor máximo da

amplitude.  Como mostrado na figura 31, a distância  entre dois máximos consecutivos  nos dará

metade do comprimento de onda (wavelenght λ). Na prática esses máximos seriam pontos onde a

energia da radiação incide com maior intensidade, por consequência criariam maior agitação na área

irradiada e consequentemente essa região se encontraria a uma maior temperatura. 

Para conseguirmos visualizar alguns desses pontos onde a amplitude é máxima, precisamos

retirar o prato da plataforma giratória do forno micro-ondas. Por exemplo, na figura 32, utilizamos

uma barra de chocolate para realizar o experimento. Colocamos a barra sem o prato giratório do

forno por aproximadamente trinta segundos e foi encontrada uma distância de aproximadamente 5,5

cm entre dois máximos (metade do comprimento de onda). A frequência do forno de micro-ondas é

de aproximadamente 2,45 GHz. Então através da equação da velocidade de propagação da onda (V

=  λ . f ) , teremos V = 11 x 10-2 (m) 2,45 x 1012 (Hz)~ 2,7 x 108 metros/segundo , um valor bem

próximo de c que é de 3 x 108 metros/segundo. 

Figura 32 - Calculando c

Neste experimento o professor poderia explorar a margem de erros. Nem todo forno de

micro-ondas opera exatamente à frequência de 2,45 x 1012 Hz, além disso, pode haver incoerências

com as medidas e serem achados valores muito abaixo da velocidade da luz (0,5c) ou superiores a

2c. Uma opção seria discutir as hipóteses usadas por grupos que chegaram a valores próximos e as

condições experimentais que eles possuíam em relação aos grupos que chegaram a valores muito

divergentes.

Na  seção  4.6  sugerimos  uma  simulação  computacional,  na  forma  de  demonstração

investigativa (AZEVEDO, 2004), no qual teremos um copo de café com algumas moléculas. E ao

incidir radiação, veremos que ela transmite energia para as moléculas, o que faz com que elas se

agitem. Essa agitação a simulação identifica com um aumento de temperatura, que é exatamente o

que ocorre  quando colocamos  um copo de leita  para aquecer  no micro-ondas.  Nesse  caso não



teríamos o mesmo efeito da barra de chocolate acima, pois o copo ficou girando.

Adiante não incluímos todos os possíveis efeitos da radiação mencionados pela literatura,

citamos  alguns  relevantes  para  a  proposta  de  nosso  trabalho.  O  professor  pode  realizar  uma

pesquisa e modificar ou adicionar outros efeitos biológicos que ele considere relevante. Inclusive

pode sugerir que os estudantes façam uma pesquisa e deem suas contribuições. 

Na seção sobre a telefonia móvel o professor pode destacar outros aspectos, no entanto

recomendamos cuidado para não deixar esse tópico demasiadamente técnico. No entanto, caso o

professor trabalhe em uma escola técnica ele poderia propor um ampliação desta parte em parceria

com seus colegas da disciplina técnicas.

• PARTE FINAL – OS DEBATES

Antes de chegar aos debates, seria interessante o professor ter requisitado dos estudantes

alguns indícios de como está à preparação deles para o debate. Por exemplo, uma lista de vídeos e

fontes que eles acessaram. Com isso evitaria que eles só se preparassem nas vésperas do debate. 

As recomendações da estrutura e procedimentos para o debate já consta no material do

estudante. No entanto, seria conveniente o professor organizar a sala ou o auditório onde ocorrerá o

debate. Uma disposição interessante pode ser os grupos de atores que participarão do debate na

frente da sala num formato semicircular e a turma ocupando o resto da sala. Após essa organização

o professor (como mediador do debate), faria um sorteio dos grupos para definir a ordem em que

cada ator receberá o direito a fala. Ao final do debate o professor pode pedir aos estudantes que

façam uma votação para indicar o grupo que melhor representou o papel de seu ator (que melhor

fundamentou sua argumentação).  Aqui cabe destacar que questões desse tipo não possuem uma

resposta  certa  ou  errada,  portanto  elas  não  podem  ser  solucionadas  unicamente  utilizando  o

conhecimento científico.

Dessa  forma  para  auxiliar  a  avaliação  de  uma  atividade  deste  tipo  temos  algumas

sugestões, que seriam: uma redação, uma aula (de preferência em um horário extraclasse) onde eles

iriam expor suas ideias ou através de redes sociais. Nessa última opção, poderia ser criado um grupo

numa rede  social  (facebook)  e  nesse  grupo criado três  tópicos:  1º  debate,  2º  debate  e  opinião

pessoal. Neles os estudantes poderiam expor suas ideias livremente e ainda expor suas opiniões a

respeito do primeiro e segundo debate. 

Uma outra alternativa, para finalizar a atividade num clima amistoso, poderia ser sugerido

a eles que elaborasse um “MEME” de um momento que lhe tivesse marcado. “Meme” é uma ideia

ou  conceito  que  se  difunde  rapidamente  pela  internet.  Eles  ainda  podem  conter  criticas  ou

“brincadeiras” com lados de ideias opostas, por exemplo, em eleições. Seguem dois exemplo de



meme retirado do facebook:

Figura 33 - Exemplo de
"Meme" 

Fonte:http://www.sitebarra.com.br/wp-content/uploads/2014/10/50166cc0-5419-11e4-abfb-a98b84064688_meme-2.jpg

O meme apesar do seu lado cômico, pode ter seu lado crítico. Então essa pode ser uma

forma descontraída de terminar a atividade e ainda gerar uma nova possibilidade de os estudantes se

posicionarem em relação as temáticas abordadas nos debates.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar  da  ciência  está  relacionada  direta,  ou  indiretamente,  ao  cotidiano  da  vida  das

pessoas, a forma como a ciência é ensinada na escola dificilmente aborda as relações entre ciência,

tecnologia e sociedade. 

Ao  iniciar  este  trabalho  tínhamos  a  intenção  de  escrever  um  material  que  pudesse

contribuir para a melhoria da qualidade e a transformação do espaço de nossas salas de aula. Depois



de realizarmos uma busca em alguns livros aprovados pelo PNLD 2012, não fomos capazes de

encontrar em nenhum dos materiais analisados uma abordagem que estivesse relacionada à temática

tratada em nossa sequencia de ensino. Percebemos então a existência de uma lacuna nas referências

bibliográficas para o nível médio, que é justamente a falta de materiais que abordem o conteúdo de

radiação e analisem os seus efeitos sobre a saúde das pessoas. 

Optamos  então  por  utilizar  a  metodologia  do  ensino  por  investigação  aliada  aos

pressupostos  do  enfoque-CTS e  da  Alfabetização  Científica  para  organizar  nossa  sequência  de

ensino. Na elaboração das atividades encontramos dificuldades em delimitar quais seriam os limites

dos aspectos técnicos que iriamos abordar no texto. Durante a confecção desta proposta notamos

que em algumas partes o trabalho estava com excesso de informação e demasiadamente técnico.

Então  tivemos  o seguinte  questionamento  durante  todo o desenvolvimento  do trabalho:  de que

forma e o que queremos que os nossos estudantes aprendam? Será que isso é realmente relevante?

Decidimos centrar todo nosso esforço em elaborar um material que pudesse por um lado

despertar o interesse dos estudantes e por outro, possibilitar a construção de sua autonomia para

avaliar criticamente o uso da ciência e da tecnologia e tomar decisões conscientes sobre a inserção

dessas inovações em nossa sociedade.

Durante o trabalho de construção desta nossa proposta foi ficando mais claro que não é tão

difícil  proporcionar  outras perspectivas  na aula  que não seja somente  o ensino do conteúdo da

física. Por exemplo, para um estudante decidir se ele vai colocar em risco sua saúde em troca de

conforto, prazer e entretenimento, ele precisa tratar de questões que extrapolem a delimitação do

conhecimento científico.

Assim,  acreditamos  que  essa  nossa  sequência  de  ensino  apresenta-se  como  mais  uma

alternativa para os professores que desejam abordar no nível médio a temática de radiação e seus

efeitos sobre nossa saúde. E ainda, que esse nosso trabalho possa somar-se a outros na tentativa de

propiciar aos professores um maior número de materiais e/ou sequencias de ensino que levem os

estudantes  a  refletir  e  avaliar  criticamente  os  impactos  que  a  inserção  de  inovações  científico-

tecnológicas pode provocar na nossa sociedade. Deste modo, acreditamos também que esse nosso

trabalho esteja em conformidade com as recomendações e anseios tanto de pesquisadores em ensino

de ciências como dos documentos oficiais que orientam o ensino de ciências no Brasil.
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• APÊNDICE 

•  APROFUNDAMENTO NO TÓPICO DE TELEFONIA MÓVEL

A área de telecomunicações teve um grande desenvolvimento com a criação do telégrafo.
Posteriormente esse campo ganhou muita força e alguns eventos históricos foram concomitantes
com o que estudamos no nascimento das ondas eletromagnéticas como, por exemplo, o telégrafo
sem fio desenvolvido por Marconi no fim do século XX.

Então a telefonia celular teve seu início por volta de 1920 nos EUA. Em sua primeira
criação as comunicações  eram unidirecionais,  ou seja,  uma pessoa ligava para a outra e para a
pessoa que recebeu a ligação/mensagem precisava realizar uma nova chamada para responder, além
disso, a qualidade do serviço era péssima, pois trabalhava utilizando a modulação de sinal AM
(modulação por amplitude,  lembre-se do rádio estação AM). O sistema bidirecional  no qual as
pessoas conversam simultaneamente como temos hoje só foi utilizado com sucesso na metade do
século XX, e já neste sistema o aumento da quantidade de usuários e a qualidade do serviço eram
melhores, pois esse sistema já utilizava a modulação do sinal por frequência FM.

Como que o celular consegue transportar a voz a distâncias longas? Como que ele envia
informações de textos? Quando falamos em transmissão de sinal através do celular,  precisamos
entender  que  não  podemos  mandar  a  informação  de  qualquer  modo,  e  que  realizamos  um
procedimento  no  qual  estamos  colocando  informação  (por  exemplo,  o  som)  no  aparelho  e  de
alguma forma este aparelho transporta essa informação através de uma onda eletromagnética.

 
- Descreva o que você acha que é importante ou necessário para realizar uma mudança e

para  enviar  uma  carta  a  Brasília.  O  que  é  essencial  para  que  você  consiga  realizar  a  tarefa
mencionada?

Mas porque e para que modular o sinal ao invés de enviá-lo direto?

Se você quer fazer uma mudança você contrata uma transportadora. No entanto o veículo
que vai transportar a sua mudança pode ser um caminhão, uma carreta, uma caminhonete etc. Você
empacota suas coisas e coloca no veículo. De forma análoga quando você quer enviar um sinal você



precisa de uma “transportadora”, ou seja, um veículo para transportar a informação que você deseja
enviar (por exemplo, voz numa chamada telefônica). A transportadora nas telecomunicações seria
um  sinal  (também  chamado  de  portadora)  que  tem  a  função  de  transportar  informação  e  a
modulação  seria  a  informação  que  você  coloca  nesse  sinal  (voz,  texto  etc).  Então  vamos  dar
significado  ao  AM  e  FM  do  rádio.  Esses  termos  estão  se  referindo  à  forma  como  o  sinal  é
modulado. 

Por  exemplo,  suponhamos  que  seja  criada  uma  rádio  na  escola,  Rádio  Capiana.  Os
estudantes  conseguem 2 opções de transmissão uma na FM e outra  na AM. O que faz tem de
diferente quando você coloca a sua voz e transmite o sinal por AM e FM?  

Na modulação AM (por amplitude), quando você coloca informação no sinal (a sua voz,
por exemplo)  você varia a amplitude dele,  já na modulação FM (por frequência)  o que vai ser
modificado e a frequência do sinal. 

Dessa forma, basicamente para transmitir a informação a ordem da figura A-1:

Figura A- 1 – Trasmissão  

Para um sistema de comunicação sem fio, a informação que sai do transmissor precisa ser
modulada. No receptor é feito a demodulação, sendo o processo inverso, que trará a informação
original, como mostra o diagrama de blocos representado na Figura A-2.

O  telefone  celular  é  um  aparelho  que  emite  ondas  eletromagnéticas,  especificamente
microondas  (radiação não-ionizante),  geralmente na faixa de frequência entre  900 MHz e 1800
MHZ. O aparelho (estação Móvel – EM) emite um sinal para a Estação de Rádio Base (ERB), mais
próxima do usuário. Esta por sua vez envia o sinal para a Central de Comutação e Controle (CCC),
que o direciona, por meio de antenas para o telefone receptor, que pode ser outro aparelho celular
ou telefone fixo.

Figura A- 2- Sistema 

No quadro A-1 tem-
se  características  básicas  de
cada  parte  do  sistema  de
telefonia móvel.

Quadro  A-  1  –
Estrutura da Telefonia Móvel
Setor Finalidade

Central de
Comutação e

Controle
(CCC)

A  CCC  é  equipada  com  sistemas  computacionais  para  o
processamento dos dados. Suas principais finalidades são: Prover a
interface entre a rede telefônica e o sistema celular; Comunicar-se
com outros  sistemas  celulares;  Controlar  as  ERB’s;  Monitorar  e
controlar as chamadas; Interligar as várias ERB’s; Supervisionar o
estado do sistema; Controlar e comutar as chamadas; Administrar o
sistema.



Estação
Radio-Base

(ERB)
A ERB é a interface entre as EM’s e a CCC sua função básica é:

- Para dados:Converter a sinalização proprietária que liga a CCC a
ERB.
- Para voz:Converter os sinais digitalizados de voz que trafegam nos
enlaces entre CCC e ERB em sinais analógicos para transmissões
FM entre ERB e EM’s.
         
Para  que  a  ERB  tenha  um  desempenho  satisfatório,  devemos
observar as seguintes funções:

. Prover a interface de rádio entre EM’s e o sistema;

. Converter sinais de rádio em sinais de áudio e vice-versa;

. Controlar e informar as EM’s em sua área de cobertura;

. Verificar e reportar a qualidade do sinal em sua área de
cobertura;

.  Verificar  e  reportar  a  presença de novas  EM’s em sua
área;

. Responder a comandos recebidos da CCC.
Estação Móvel

(EM)
A EM é o terminal móvel do usuário; Ela, pode realizar diversas
funções, dependendo do modelo e da complexidade da unidade.As
funções básicas são:

. Prover a interface entre o usuário e o sistema;

. Converter sinais de áudio em sinais de RF e vice-versa;

. Alertar o usuário sobre chamadas recebidas;

.  Alertar  o  sistema  sobre  tentativas  de  originação  de
chamadas.

(Fonte:http://www.gta.ufrj.br/grad/goncalo/compos.htm)
Portanto, quando falamos ao telefone celular estamos enviando e recebendo informação,

logo teremos sinal saindo e entrando no aparelho. Este método de envio simultâneo de informação
recebe o nome de transmissão bidirecional. A faixa de frequência que se envia e recebe o sinal tem
que ser diferente pois se não teremos interferência no sinal.

A seguir temos uma tabela com algumas faixas de frequência da telefonia móvel utilizadas
no Brasil.

Tabela A- 1 – Faixa de Frequências

Fonte:
(http://www.anatel.g
ov.br/)

Vale
destacar  que
cada  operadora
tem  uma  ou
mais  faixas  de
frequência  para
atuar  e  essas
faixas elas se dividem em canais de comunicação. Cada canal tem um tamanho específico,  por
exemplo 30khz, e é usado para transmitir a ligação.

Por que o celular recebeu o nome de celular (cell phone-telefone de célula)?

Se olharmos para a figura 13 veremos que cada ERB ocupa um círculo.  Num sistema

http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/


projetado, de forma ideal, cada ERB é projetada conforme a figura A-3:

Figura A- 3 - Células

Fonte:http://www.gta.ufrj.br/grad/goncalo/

Cada ERB ocupa uma célula, podemos definir célula como a área “iluminada” pela ERB.
Entretanto a área de cobertura de uma ERB é influenciada por diversos fatores, como potência do
sinal, obstáculos na célula, altura da antena, densidade demográfica e urbanização, porém para fins
educativos utilizamos as células no formato hexagonal. Um esboço mais real encontrado na prática
dos engenheiros, tem um formato não hexagonal, como na Figura A-4.

Figura  A-  4  –  Célula
real

Fonte:http://www.gta.ufrj.br/grad/goncalo/

Cada operadora de telefonia celular compra a licença para operar em uma determinada
faixa de frequência. Nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo na faixa de 850MHZ operam a
Vivo e a Claro, na faixa de 1800MHZ a TIM, OI e Nextel e na faixa 1900MHZ somente a Vivo.
Logo, cada operadora tem um limite para operar e precisa reutilizar determinadas frequências com o
cuidado  de  não  colocar  duas  ERBs  adjacentes,  operando  em  frequências  similares,  pois  isto
acarretaria em linhas cruzadas e quedas de chamadas, entre outros transtornos para os usuários.

 
Figura A- 5 –

Limite da comunicação

Vale
ressaltar  que  têm
pontos de interseções
entre  as  células  que
possuem frequências próximas. Apesar de esta na interseção das células é possível saber em qual
ERB uma ligação ficaria melhor. Suponha que esse padrão se chame taxa de atenuação, então de a
taxa de atenuação for 20 a ERB 1 fica com o sinal, se for menor do que 20 a ERB 2 fica com o
sinal. Dessa forma é possível reutilizar frequências próximas entre as antenas com a mínima chance
de perdas.

Qual a diferença entre sinal analógico e digital?

A diferença entre  o sistema analógico e o digital  pode ser explicado do modo como a
informação é enviada do celular à torre. Nos dois sistemas, a voz é enviada por ondas de rádio, mas
os  telefones  digitais  convertem o  que  está  sendo falado  em uma  série  de  números  ou  dígitos
(combinação binária).  Já  no sistema analógico,  a  voz é  enviada  no mesmo formato  em que as



palavras foram faladas. E o que isso significa? No sistema digital a conversação é muito menos
suscetível  a  ruídos  e  interferências  do  que  no  sistema  analógico,  o  que  torna  praticamente
impossível  a  escuta  clandestina.  Além disso,  a  tecnologia  digital  permite  a  oferta  de  serviços
avançados,  como  identificador  de  chamadas  e  as  mensagens  de  texto,  já  o  analógico  utiliza
basicamente  somente  serviço  de  voz.  Outro  ponto  importante  é  a  duração  da  bateria,  pois  a
transmissão do sinal no sistema digital requer menos potência do que no sistema analógico.

O que são essas nomenclaturas 3G, 4G, 2G?

De acordo  com  o  site  da  Anatel  os  celulares  foram  categorizados  por  suas  gerações
tecnológicas  e  a  primeira  geração  ficou  conhecida  como  1G,  e  posteriormente  seguiu-se  esse
padrão. Logo as nomenclaturas 1G, 2G, 3G, 4G, o número indica a geração à qual o seu aparelho
pertence.

1ª Geração (1G)
Os sistemas da primeira geração eram sistemas analógicos que eram transmitidos através

da FM (frequency modulation). O primeiro padrão criado foi o AMPS (Advanced Mobile Phone
System), um sistema analógico; o Brasil utilizou este padrão na faixa dos 800 MHZ. Esse padrão
utiliza  a  tecnologia  FDMA (Frequency division  multiple  access).  Nessa  tecnologia  cada  banda
ocupa 12,5 MHZ sendo composta por 416 canais.

2ª Geração(2G)
O 1G não conseguia dar conta do número crescente de usuários entre outras limitações,

como  a  questão  da  segurança.  Na  segunda  geração  introduziu-se  os  sistemas  digitais,  com
inovações  de serviços e  maior  capacidade de usuários.  Das tecnologias  dessa geração a  que se
destacou foi a GSM (Global System for Mobile communication). Esta opera nas faixas de 850, 900,
1800 e 1900 MHz e utiliza uma combinação das técnicas de acesso que permite até 8 conversações
simultâneas compartilhando uma única portadora(=sinal que leva a informação) ou dois canais de
200 Khz.

Alguns serviços que utilizamos hoje foram criados durante o GSM. Por exemplo: SMS
para  mensagens  de  texto,  GPRS  para  transmissão  de  pacotes  de  dados,  encaminhamento  de
chamadas, bloqueio de chamadas recebidas ou efetuadas, localização do terminal, AoC (Advice of
Charge) para controle pelo usuário do custo das chamadas, chamada em espera, teleconferência,
restrição  da  identificação  da  chamada,  CUGs  (Closed  User  Groups  )  e  ECT  (Explicit  Call
Transfer). 

Apesar dos avanços do GSM, a demanda exigia serviços de internet pelo celular, porém o
limite do GSM levou os especialistas a desenvolverem um upgrade para a tecnologia que ficou
conhecido  como  2.5G ou  2G+.  Basicamente  o  diferencial  nesse  upgrade  foi  a  técnica  que  se
modulava o sinal, esse seria transmitido em pacotes similar ao modelo TCP/IP utilizado em nossos
computadores.  No entanto,  os  sistemas  2G+ ou 2.5G foram implantados  nas  redes  2G,  o  que
acarretava em limitações tecnológicas na taxa de velocidade para navegar na internet e a melhoria
com a tecnologia 3G.

3ª Geração(3G)
Essa geração veio para popularizar a telefonia móvel, tornando as redes interoperáveis (ou

seja,comunicação mais eficiente e mais rápida e de maior banda) e capaz de atender as demandas de
multimídia( fotomensagens, videoconferências, entre outros). Podemos destacar 4 tecnologias dessa
geração:

I)UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service) é baseada em IP e suporta voz e
dados em pacotes oferecendo taxas máximas de transmissão de dados de até 2 Mbps e velocidades
médias de 220-320 kbps em movimento. Tecnologia desenvolvida para prover serviços com altos
níveis  de  consumo  de  banda,  como  streaming,  transferência  de  grandes  arquivos  e
videoconferências  para  uma  grande  variedade  de  aparelhos  como  telefones  celulares,  PDAs  e



laptops.
A UMTS é compatível com a EDGE e a GPRS permitindo ao usuário sair de uma área de

cobertura UMTS e ser automaticamente transferido para uma rede EDGE ou GPRS, dependendo de
fatores como disponibilidade de rede e o consumo de banda do seu aplicativo.

II)CDMA 1xEV-DO (Evolution, Data-Optimized) é a tecnologia 3G do CDMA, que possui
alta performance para transmissão de dados com picos de até 2,4 Mbps. A taxa de transmissão de
dados teórica é de 24Mbps e taxa de transmissão média de 300 a 500kbps. Opera em 800 e 1900
MHz. Portadoras distintas são necessárias para dados e voz neste sistema. 

III)CDMA 1xEV-DV (Evolution,  Data  and  Voice)  é  a  segunda  etapa  na  evolução  do
CDMA 1xEV onde uma mesma portadora pode ser utilizada para voz e dados. A primeira, o 1xEV-
DO,  uma  portadora  de  1,25  MHZ  é  dedicada  apenas  para  dados. 
         IV)O  HSDPA(High  Speed  Downlink  Packet  Access)/HSUPA(High  Speed  Uplink  Packet
Access)  permite  que  as  pessoas  enviem  e  recebam  e-mails  com  grandes  anexos,  joguem
interativamente  em tempo  real,  recebam  e  enviem imagens  e  vídeos  de  alta  resolução,  façam
download de conteúdos de vídeo e de música ou permaneçam conectados sem fio a seus PCs no
escritório – tudo usando o mesmo dispositivo móvel. 

HSDPA refere-se à velocidade com a qual as pessoas podem receber arquivos de dados, o
downlink. HSUPA refere-se à velocidade com qual às pessoas podem enviar arquivos de dados, o
uplink. 

4ª Geração(4G)
Basicamente a 4G vem para oferecer maior velocidade e qualidade de conexão em relação

ao 3G. Esta é a tecnologia móvel mais recente que vem sendo implantada no país. De acordo com a
Anatel o processo de implantação da tecnologia no país deve terminar até 2017, como citado a
seguir; 

·  até  30  de  abril  de  2013,  nas  seis  cidades-sede  da  Copa  das  Confederações
(Brasília, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo Horizonte);

- até o fim de 2013, nas seis capitais que vão sediar a Copa do Mundo de 2014 (São
Paulo, Porto Alegre, Cuiabá, Curitiba, Manaus e Natal);

· até 31 de dezembro de 2014, em todas as capitais com mais de 500 mil habitantes;
· até 31 de dezembro de 2015, em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes;
· até 31 de dezembro de 2016, em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes;
·até 31 de dezembro de 2017, em todas as cidades com mais de 30 mil habitantes.
fonte:www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?codItemCanal=1856

No Brasil,  o 4G vai funcionar  na frequência de 2,5 GHz, a mesma usada em diversos
países da Europa, da Ásia e do Oriente Médio. Em alguns países são usadas outras faixas, tais como
a de 2,1GHz, a de 1,8 GHz e a de 700 MHz. Estados Unidos e Argentina, por exemplo, usam a faixa
de 700 MHz. 

Um destaque da 4G é a tecnologia LTE(Long term Evolution). O grande diferencial é que
o LTE ira priorizar o tráfego de dados ao invés de voz, possibilitando taxas de transferência de
dados maiores e com maior estabilidade. O tempo de latência (LAG), o tempo de atraso quando se
envia uam informação é metade do que temos hoje com o 3G. Além disso o número de usuários por
rede é quase o dobro do 3G.

Para termos uma dimensão da velocidade do 4G:

Tabela A- 2 – Velocidade 4G
TECNOLOGIA TAXA DE

DOWNLOAD
MÁXIMA

TAXA DE UPLOAD
MÁXIMA

3G(WCDMA) 384Kbps 384 Kbps
3G(HSDPA) 74,2 Mbps 384 Kbps

4G (LTE) 100 Mbps 50 Mbps

Kbps = Kilo(103) bits por segundo
Mbps = Mega(106) bits por segundo



Obs.: As operadoras oferecem a velocidade em bits como uma jogada de marketing, porém
o valor real que utilizamos é bem menor, pois o nosso computador utiliza Byte(1 Byte = 8 bits),
então a taxa real do 4G seria 100Mbps/8 ~ 12 Mega bytes por segundo.

FONTES CONSULTADAS:

http://www.anatel.gov.br
http://www.gta.ufrj.br/grad/goncalo/
http://www.telecom.uff.br/~delavega/public/DSP/apostila_teo_dsp.pdf
http://www.teleco.com.br

• SUGESTÃO DE SITES PARA SUPORTE AOS DEBATES 

Abaixo sugerimos algumas fontes para servir como subsídio inicial para a pesquisa dos

estudantes.

• http://www.electrosmogprevention.org/cell-phone-safety-campaign/cell-towers-phones-

science-research-health-effects/  

• http://ehtrust.org/ 

• http://www.abfm.org.br/rbfm/publicado/rbfm_v3n1_43-45.pdf  

• http://fisicamedica.if.ufg.br/pages/42008-nao-esta-comprovada-relacao-entre-uso-de-

telefone-celular-e-cancer-diz-cientista

• http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/06/28/para-preservar-saude-da-

populacao-justica-suspende-instalacao-de-torre-de-telefonia-em-pernambuco.htm

• https://www.ufmg.br/boletim/bol1690/4.shtml

• http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/Default.aspx?IdMateria=285725

• http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/artigos_urbano/os_perigos_das_antenas_e_d

os_telefones_celulares_e_sem_fios.html

• http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/morar-perto-de-torre-de-celular-nao-aumenta-

risco-de-cancer-2989424#ixzz3I1ejiIrP

• http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.934-

2009?OpenDocument

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.934-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.934-2009?OpenDocument
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/morar-perto-de-torre-de-celular-nao-aumenta-risco-de-cancer-2989424
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/morar-perto-de-torre-de-celular-nao-aumenta-risco-de-cancer-2989424
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/artigos_urbano/os_perigos_das_antenas_e_dos_telefones_celulares_e_sem_fios.html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/artigos_urbano/os_perigos_das_antenas_e_dos_telefones_celulares_e_sem_fios.html
http://www2.al.rs.gov.br/noticias/ExibeNoticia/tabid/5374/Default.aspx?IdMateria=285725
https://www.ufmg.br/boletim/bol1690/4.shtml
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/06/28/para-preservar-saude-da-populacao-justica-suspende-instalacao-de-torre-de-telefonia-em-pernambuco.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/06/28/para-preservar-saude-da-populacao-justica-suspende-instalacao-de-torre-de-telefonia-em-pernambuco.htm
http://fisicamedica.if.ufg.br/pages/42008-nao-esta-comprovada-relacao-entre-uso-de-telefone-celular-e-cancer-diz-cientista
http://fisicamedica.if.ufg.br/pages/42008-nao-esta-comprovada-relacao-entre-uso-de-telefone-celular-e-cancer-diz-cientista
http://www.abfm.org.br/rbfm/publicado/rbfm_v3n1_43-45.pdf
http://ehtrust.org/
http://www.electrosmogprevention.org/cell-phone-safety-campaign/cell-towers-phones-science-research-health-effects/
http://www.electrosmogprevention.org/cell-phone-safety-campaign/cell-towers-phones-science-research-health-effects/
http://www.teleco.com.br/
http://www.telecom.uff.br/~delavega/public/DSP/apostila_teo_dsp.pdf
http://www.gta.ufrj.br/grad/goncalo/
http://www.anatel.gov.br/


• ANEXOS: 

• TEXTOS COMPLEMENTARES PARA AUXILIAR OS ESTUDANTES

• Lei proíbe antenas de celular perto de casa, hospital e escola em Piracicaba

Câmara  aprovou  projeto  que  estabelece  distância  mínima  de  100  metros.
Texto também barra torres em áreas de conservação e com vida silvestre.
Do G1 Piracicaba e Região

A Câmara de Piracicaba (SP) aprovou na noite desta segunda-feira (30) uma lei
que estabelece em 100 metros a distância mínima entre casas e torres de telefonia
celular.  O projeto foi  aprovado em primeira e segunda discussões durante sessões
extraordinárias.

A restrição ocorre um mês depois que um grupo de 20 moradores do bairro
Santa Terezinha impediu o início da instalação de uma torre. O motivo seria o medo de que
a radiação das antenas cause câncer. Uma das moradoras dos arredores relatou ter
tido a doença duas vezes quando morava em uma área próxima a uma antena.

A situação, que aconteceu em 31 de agosto, resultou na chegada de policiais
militares  e  na  interrupção  do  trabalho  de  um funcionário.  Algumas  das  mulheres
presentes  no ato  foram à Câmara  acompanhar  as  votações.  Morador  do  bairro,  o
vereador José Aparecido Longatto (PSDB) participou do protesto em agosto e formulou
o projeto de lei em parceria com Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes (PP).

De acordo com a lei,  não é permitida a instalação de antenas em áreas de
conservação ou de preservação de vida silvestre,  em áreas de relevante interesse
ecológico, em estações ecológicas e em terrenos localizados com distância de até 100
metros de residências, hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos.

Em agosto Longatto afirmou que ainda não há provas de que as torres causam
câncer, mas também não há provas de que não causem. "Conversei com um médico
especialista de São Paulo que aponta indícios de que moradores que vivem próximos a
estas antenas apresentam mais registros de surgimento de câncer", disse o vereador.
Para entrar em vigor, a lei aprovada pela Câmara precisa ser sancionada pelo prefeito
de Piracicaba, Gabriel Ferrato (PSDB).
Fonte: O GLOBO, 02/10/2013 07h42 - Atualizado em 02/10/2013 07h42

 

• RADIAÇÃO PARA AS CRIANÇAS PODE SER PERIGOSO

Segundo aos autores que pertencem ao Environmental Health Trust, uma ONG americana que se
dedica a estudar os perigos para a saúde pública do tabaco e, mais recentemente, das radiações dos celulares
e outros dispositivos móveis. Apesar de poder haver algum viés de avaliação, o artigo cita estudos científicos
claramente independentes e algumas conclusões deixam-nos a pensar:

As crianças absorvem mais radiações micro-ondas do que os adultos. Isto não é completamente
novo, pois pela sua composição, já sabíamos que a exposição a radiações ionizantes (como as presentes em

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2013/08/moradores-param-obra-de-instalacao-de-torre-de-celular-em-piracicaba-sp.html
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/cidade/piracicaba.html


exames médicos) eram mais absorvidos pelos cérebros das crianças.
As radiações micro-ondas penetram mais profundamente nos cérebros das crianças. Isto acontece

porque as crianças têm pele menos espessa, o crânio mais fino e uma cabeça mais pequena.

Figura A-I-  1
– Absorção  da  radiação
pelo  cérebro  de  criança,
jovem e adulto

[fonte: ehtrus

t.org]

Quais  as

consequências  destas

micro-ondas?           

 Segundo os autores as radiações microondas provocam cancro e alterações irreversíveis no sistema

nervoso  central.  Este  tipo  de  radiação  emitida  por  celulalres  e  todos  os   dispositivos wireless e  foram

classificados  pela  OMS como  carcinogêneos  classe  2B (possível).  Nessa  classe  estão  produtos  como  o

clorofórmio, DDT, chumbo, gasóleo ou gasolina. Em boa verdade são produtos que não temos a certeza de

que sejam cancerígenos, mas que, 'pelo sim, pelo não,' convém evitar exposições prolongadas.

Os autores chamam também a atenção para os efeitos das micro-ondas sobre os organismos vivos.

Num exemplo, a exposição de fetos de ratos a celulares durante a gestação resultaram em alterações do tipo

das encontradas  em crianças  com hiperatividade  e  déficit  de  atenção.  Os  autores  também citam alguns

estudos que relacionam o início precoce da utilização/propriedade de um celular em crianças e adolescentes

com o aparecimento de tumores cerebrais. Em adultos, a exposição do celular pode estar relacionada com

tumores da mama (aparentemente, existe um hábito comum americano de as mulheres usarem o celular preso

no sutiã), tumores das glândula salivares e infertilidade.

Adaptado e traduzido de Fonte:http://www.ehtrust.org


