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RESUMO 

 

No ano de 2012, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro publicou o Currículo 

Mínimo de Física (CMRJ/Física), documento utilizado atualmente como norteador dos 

currículos para as escolas públicas estaduais; ele foi desenvolvido com alguns aspectos da 

concepção construtivista de ensino-aprendizagem e, por esse motivo, esta monografia também 

adotou essa tendência epistemológica como fio condutor. Com o objetivo de atrair o público 

adolescente para a aprendizagem de Física, foram utilizadas mídias (filmes e revistas de 

histórias em quadrinhos) como recursos didáticos, uma vez que já possuem uma linguagem 

adequada a esses aprendizes e são de fácil acesso nas escolas, para fazer a problematização e 

contextualização dos temas nas propostas de ensino sugeridas, tendo como referência os 

conteúdos do CMRJ/Física. Por fim, verificou-se que é possível aplicar o material selecionado 

para desenvolver uma sequência didática na perspectiva construtivista, tratando de temas 

contemporâneos como Física Moderna e Cosmologia, servindo de subsídio/auxílio para a 

modernização das aulas de professores de Física do Ensino Médio (EM), em especial as do 

primeiro ano. 

 

 

Palavras Chave: Currículo Mínimo de Física do RJ; Construtivismo; Física Moderna e 

Cosmologia; Filmes e Histórias em Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ABSTRACT 

 

In 2012, the Department of Education of Rio de Janeiro State published the Physics Minimum 

Curriculum (MCRJ/ Physics), document currently used as a guideline for curriculum for public 

schools; it was developed with some aspects of constructivist design and, therefore, this 

monograph also adopted this trend as epistemological thread. Aiming to attract teenage 

audiences, media (movies and comics magazines) were used as teaching resources, since they 

have the proper language to those learners and are easily accessible in schools to 

problematization and contextualization of the themes in the traching suggested proposals, with 

reference to the contents of CMRJ / Physics. Finally, it was found that it is possible to apply 

the selected program to develop an instructional sequence in the constructivist perspective 

material, dealing with contemporary topics such as Modern Physics and Cosmology, serving as 

grant/aid for the modernization of High School Physics teachers, specially the first year ones. 

 

 

Key Words: Minimum Physics Curriculum of RJ; Constructivism; Modern Physics and 

Cosmology; Films and Comics Histories. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Física, como ramo do conhecimento humano, possui um papel de grande relevância 

no processo de formação dos cidadãos. E o educador em Física precisa estimular o educando 

para construir valores comuns, que facilitem a inteligibilidade e a contextualização dessa 

Ciência, esclarecendo sua contribuição para a construção do mundo contemporâneo (ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 2012).  

Neste contexto, a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC/RJ), no ano de 2012, publicou o Currículo Mínimo de Física (CMRJ/Física) 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012), o qual aborda, ao longo dos três anos do Ensino 

Médio (EM), temas de Física Moderna e Cosmologia, visando atrair os estudantes para o estudo 

do assunto e permitir melhor compreensão da nova visão de mundo, formada, também, por 

intermédio das contribuições da Física do século XX. 

Além disso, essa nova proposta revela a influência da abordagem construtivista na 

caracterização da estrutura pedagógica proposta pelo Estado do Rio de Janeiro. Na distribuição 

dos temas por Habilidades e Competências e na inserção de objetivos específicos, que possuem 

certa familiaridade com as concepções construtivistas, a serem desenvolvidos dentro desses 

campos, por exemplo, o documento expressa o viés construtivista. Sob a luz desse comentário, 

entendendo que a execução do Currículo é fundamental para o cotidiano do professor, é 

importante fazer algumas considerações acerca do construtivismo. Primeiramente, o 

construtivismo não é um método, ou uma técnica, mas um conjunto de ideias sobre o ensino-

aprendizagem (MORARES, 2008, p.104-105). Essas ideias, por sua vez, exigem mudanças na 

postura do professor, na avaliação e no projeto pedagógico da escola.  

Outro aspecto relevante da concepção construtivista é a contextualização. Em geral, 

acredita-se que para o aluno alcançar a aprendizagem significativa é necessário que o educador 

penetre na atmosfera do cotidiano do educando, e trabalhe estimulando o estabelecimento de 

associações fortes entre suas experiências diárias e o conteúdo programático. Contudo, essa 

definição reduz o seu significado; sendo que a melhor definição/síntese das concepções de 

contextualização encontrada na literatura e nos Planos Curriculares Nacionais (PCN+)  é: “A 

contextualização no ensino de ciências abarca competências de inserção da Ciência e suas 

tecnologias em um processo histórico, social e cultural e o reconhecimento e discussão de 

aspectos práticos e éticos da ciência no mundo contemporâneo.” (BRASIL, 2002, p.31).    
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Atualmente, com o avanço das formas de comunicação e o desenvolvimento 

tecnológico, a acessibilidade aos produtos da indústria de entretenimento tornou-se maior. 

Atraindo a atenção dos jovens, por apresentarem uma linguagem mais próxima da usada por 

essa camada da população, esses produtos representam uma fatia significativa do mercado. 

Neste contexto, destaca-se a produção de mídias com temáticas de ficção científica como, por 

exemplo, filmes, livros e revistas, as quais, muitas vezes, utilizam superficialmente os conceitos 

de domínio da Ciência. Essa demanda faz com que os educandos (público alvo) passem a se 

familiariarizar com expressões e termos da Física Moderna e da Cosmologia, mesmo sem 

conseguirem associá-los aos conceitos físicos trabalhados na Escola.      

O desafio de atender e corroborar com os pesquisadores da área de Educação, em 

especial no ensino da Física, e de propor recursos didáticos complementares, visando minimizar 

as dificuldades que, certamente, os professores de Física têm para aplicar o novo Currículo 

Mínimo, é estimulante. A busca por material alternativo simples, no universo do aluno, 

apresenta-se como um passo importante para colaborar na construção de conceitos da Física, 

aproximando o educando do pensamento científico. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 

verificar a viabilidade de preparar atividades/avaliações para aulas em turmas no 1° ano do 

Ensino Médio (EM), no contexto do CMRJ/Física, utilizando textos de revistas de Histórias em 

Quadrinhos e Filmes de ficção científica.  

No capítulo 2, desenvolveu-se uma breve revisão teórica, a fim de oferecer o suporte 

necessário para as análises em torno do tema escolhido, na qual foram abordados tópicos 

relevantes como: construtivismo, Física Moderna e Documentos oficiais, em especial o 

CMRJ/Física.  

No capítulo 3, são apresentados o material utilizado (filmes e revistas de Histórias em 

quadrinhos de ficção científica) e a estrutura da sequência didática sugerida para a montagem 

das atividades/avaliação.  

Por fim, nos capítulos 4 e 5 estão descritos os resultados alcançados e algumas 

discussões, bem como feitas as considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, apresentam-se conceitos básicos para o entendimento das discussões 

realizadas no transcorrer das atividades desse trabalho, fundamentando as análises e permitindo 

a investigação do objetivo geral, proposto para atender inquietações de pesquisa no escopo do 

ensino da Física, com abordagem no CMRJ/Física. Dessa forma, a seguir, são discutidos, 

brevemente, temas educacionais como: Construtivismo, professor reflexivo e avaliação; tópicos 

de Física; e documentos oficiais, com ênfase no CMRJ/Física.      

2.1 CONSTRUTIVISMO: PROFESSOR REFLEXIVO E AVALIAÇÃO  

Este trabalho foi realizado utilizando-se a perspectiva construtivista. Contudo, essa 

afirmação cria o primeiro obstáculo epistemológico: o que se pode entender por construtivismo? 

Inicialmente, pode-se dizer que se trata, simplesmente, de algo que está em processamento, em 

constante modificação, ou ainda não inteiramente explicitado. Por esse ponto de vista, 

acreditando nesse “eterno movimento” em que tudo é construído, pode-se concluir que o 

construtivismo está em permanente construção. No processo educacional, é importante 

salientar, para o entendimento da expressão “construtivismo”, que esse não se trata de um 

método ou uma técnica capaz de proporcionar ao docente uma receita para dar as suas aulas, 

mas propõe que o próprio professor esteja permanentemente construindo suas próprias 

concepções sobre o aprender a ensinar. Assim, pode-se definir Construtivismo como um 

conjunto de ideias sobre a aprendizagem, por conseguinte, sobre o processo de 

Ensino/Aprendizagem. Sobre a ação de aprender, Carretero (1993, p.21) afirma que é o 

conjunto de teorias que:  

 

Mantém que o indivíduo não é um mero produto do meio, nem um 

simples resultado de suas disposições interiores, mas uma construção 

própria que vai se produzindo dia-a-dia como resultado da interação 

entre esses dois fatores. Em consequência, segundo a posição 

construtivista o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas uma 

construção do ser humano. 

 

Nesse contexto do ensino construtivista uma outra questão interessante pode ser 

formulada: o que é/como ser um professor construtivista? A resposta a essa pergunta pode 

facilitar a ampliar a compreensão do próprio conceito de construtivismo, pois coloca os seus 

fundamentos em prática. O construtivismo entende que o conhecimento se origina da interação 

do sujeito com a realidade ou dessa com o sujeito, seja ela realidade física, social ou cultural. 

De acordo com Moraes et al (2008, p. 116): 

 

Adotar uma postura construtivista é superar a epistemologia empirista 

que postula que o conhecimento se origina no objeto; é também 

superar a concepção inatista que entende que a aquisição do 

conhecimento pode ser inteiramente explicada pelas concepções 

inatas dos sujeitos. É entender que a forma como o conhecimento é 

adquirido não pode ser explicado apenas pelas condições do ambiente, 
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nem só pelos atributos do sujeito que aprende. É entender que o 

conhecimento precisa ser construído pelo sujeito através de sua 

interação com o ambiente físico e cultural. 

 

Um dos aspectos inovadores dessa epistemologia é que o aluno deixa de possuir um 

papel passivo em sala de aula, tornando-se um construtor ativo. Assim como nas Ciências, em 

que o homem constrói teorias sobre a realidade (não é uma ação exclusivamente individual, 

pois o meio e a cultura interagem com o indivíduo) e com base nessas teorias começa a inferir 

coisas e desenvolver tecnologias, o aluno parte das suas concepções alternativas e constrói, 

paulatinamente, novas ideias e conceitos, inspirados nos conhecimentos científicos. Mesmo o 

professor compreendendo, ou não, que o conhecimento seja construído, o processo de ensino-

aprendizagem ocorre dessa forma. Por esse motivo, é importante que o docente tenha 

consciência dessa epistemologia, para poder orientar de forma mais eficiente o educando no 

referido processo.   

Entretanto, para “ser um professor construtivista”, inicialmente, deve-se conhecer e 

dominar a teoria construtivista, analisando suas vantagens e dificuldades, e criar condições para 

colocar em prática a teoria.  De acordo com Morares et al ( 2008, p.105): 

  

 O construtivismo pretende ser uma das formas de superar a 

denominada racionalidade técnica subjacente à forma de conceber a 

atividade docente [...] Constitui-se em uma das formas de pôr em 

prática a reflexão na ação e sobre a ação, tornando o professor sujeito 

ativo de sua prática.  

 

Evidentemente, na maioria das escolas brasileiras não há infraestrutura suficiente para 

o desenvolvimento da prática construtivista, contudo, um conjunto de atitudes e procedimentos 

que valorizam a construção, é um singelo, porém importante, passo para um ensino de Física 

valorizando aspectos construtivistas.  

Partindo-se do pressuposto de que o professor adote uma postura construtivista em 

sala de aula, na Tabela 1 apresenta-se, de maneira sintetizada, as características de algumas 

“novas atitudes” propostas aos docentes. 

 

 Tabela 1 - Atitudes dos professores tendo em vista a concepção construtivista. (MORARES 

et al, 2008, p. 122 – 125). 
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Modos de ser 

Atitude pesquisadora O agir direcionado a 

conhecer cada vez melhor 

o aluno. Ou seja, o 

professor construtivista é 

um pesquisador da sua 

prática docente e de seus 

alunos. 

 

Atitude questionadora Valorizar o perguntar, em 

detrimento do informar. 

É ser capaz de mediar a 

construção de um 

conhecimento novo desde 

o conhecimento existente. 

 

Flexibilidade O professor deve se adaptar 

às circunstâncias do 

processo de aprendizagem 

em andamento e às 

necessidades dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modos de ação 

Mediação Conjunto de atividades, 

propostas pelo professor, 

no sentido de possibilitar 

aos alunos avançarem do 

conhecimento que já 

dominam com segurança. 

 

Problematização É uma forma de mediação. 

Saber transformar o 

conteúdo a ser aprendido 

em problemas 

significativos para os 

alunos. 

 

Interdisciplinaridade O processo de construção 

exige superação dos limites 

estreitos de uma área 

específica de 

conhecimento das 
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disciplinas acadêmicas. 

Isso exige que o professor 

desenvolva uma nova visão 

em relação aos programas 

dos conteúdos a serem 

trabalhados. 

 

Diálogo É importante que se 

valorize a fala do aluno, 

especialmente em sua 

forma dialógica dentro do 

grupo. Na concepção de 

que grande parte da 

aprendizagem origina-se 

ou é construída a partir do 

discurso coletivo, o 

cultural, o de senso comum 

ou o científico; é 

inquestionável que se 

valorize a participação 

comunicativa dos alunos. 

 

No contexto da caracterização de um professor construtivista, segundo Donald A. 

Schön, apresenta-se a expressão “Professor Reflexivo”, que, embora aparentemente inocente, 

está carregada de fortes significados para o docente que se responsabiliza com a sua prática. 

Schön (1992, p. 82) afirma que: 

 

[...] Se o professor quiser familiarizar-se com esse tipo de saber, tem 

de lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo surpreender-se, e atuar 

como uma espécie de detetive que procura descobrir as razões que 

levam as crianças a dizer certas coisas. Este tipo de professor esforça-

se por ir ao encontro do aluno e entender o seu próprio processo de 

conhecimento, ajudando-o a articular seu conhecimento na ação com 

o saber escolar. Este tipo de ensino é uma forma de reflexão na ação 

que exige do professor uma capacidade de individualizar, de prestar 

atenção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo noção do seu 

grau de compreensão e das suas dificuldades. 

 

No processo de reflexão na ação, o professor deve, inicialmente, permitir se surpreender 

pelo que o aluno faz/diz. Em seguida, procurar compreender a razão da sua surpresa. 

Posteriormente, reformula o problema suscitado pela situação (talvez o aluno possua uma boa 



18 
 

motivação para gerar determinado raciocínio, ou a explicação deixou margem para a má 

compreensão do conteúdo etc). Em um último momento, o professor deve efetuar experiência 

para testar sua nova hipótese (por exemplo, elaborando uma questão/atividade que envolva a 

dúvida do aluno, dando margem à formulação do raciocínio correto também). Por outro lado, o 

professor também pode refletir sobre reflexão na ação, após a aula, quando reanalisa sobre os 

acontecimentos do dia e atribui significados a esses acontecimentos (SCHÖN, 1992, p.79 - 83). 

As subáreas de pesquisa em ensino de Ciências como CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade), Física e Arte, História da Ciência etc estão fundamentadas em concepções como 

interdisciplinaridade, contextualização, problematização etc. Todas essas perspectivas de como 

ensinar Ciência são provenientes da epistemologia construtivista. Partindo do ponto de que se 

pretende abandonar o modelo tradicional e adotar o construtivismo, a postura do docente deve 

mudar, como já mencionado anteriormente. Entretanto, dentre essas mudanças, o como avaliar 

(sob a perspectiva construtivista) também deve ser considerado, já que está relacionado com a 

nova postura do professor e, consequentemente com o ensino. Inicialmente, é importante 

entender que nas escolas tradicionais (maioria brasileira) não se avalia, se examina. O exame 

tem características bem peculiares e conhecidas, enquanto que a avaliação dificilmente é 

aplicada no cotidiano escolar.  Para discutir e evidenciar as diferenças entre o exame e a 

avaliação, a seguir, foi construída a Tabela 2: 

Tabela 2: Características e discussões de um exame e de uma avaliação. (LUCKESI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exame 

Característica Discussão 

 

Desempenho final 

Não interessa como o 

aluno chegou ao resultado, 

mas somente a resposta 

(desinteresse no processo). 

 

 

Pontual 

Não interessa o que estava 

acontecendo ao educando 

antes da prova ou o que 

acontecerá depois. 

  

 

 

Classificatória 

Classifica-se em 

aprovados ou reprovados e 

atribui-se notas de 0 a 10. 

Essas classificações têm 
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caráter definitivo sobre a 

vida do educando. 

  

 

Excludente 

Devido à natureza 

classificatória há pouco 

aproveitamento dos 

estudantes brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

 

Desempenho provisório 

Para um processo 

avaliativo construtivista o 

desempenho dos alunos é 

sempre processual. 

 

 

Não-pontual 

O antes e o depois 

importam, já que o 

conhecimento é 

construído. 

 

 

Diagnóstica 

O objetivo é acompanhar a 

evolução dos estudantes 

no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

 

Inclusiva 

Já que não há 

classificação, há um 

número maior de 

estudantes que conseguem 

acompanhar o 

desenvolvimento do 

conteúdo, aumentando 

assim o aproveitamento 

escolar. 

 

 

2.2 FÍSICA MODERNA NO ENSINO MÉDIO. 

Pode-se reunir uma gama de diferentes percepções acerca do cenário do ensino de Física 

no Brasil, dentre elas destacam-se: a não adesão dos alunos aos projetos de ensino; distância 

entre a Física ensinada na escola e a Física do cotidiano dos alunos; os obstáculos da 



20 
 

aprendizagem do conteúdo etc. Dentre os problemas mencionados acima, há um que é 

recorrente no discurso dos professores: a falta de interesse e motivação dos alunos, sendo esse 

um dos desafios para a aprendizagem.  Contudo, há outros desafios impostos aos professores 

na sua rotina escolar, como: saber administrar a heterogeneidade em sala de aula, criar situações 

de aprendizagem, compreender o processo de didatização dos saberes escolares e lidar com as 

representações e concepções dos alunos. Todavia, em educação não se deve buscar receitas 

prontas para a solução de problemas dessa natureza; também é verdade que há alternativas e 

possibilidades para se enfrentar didaticamente os cenários que se apresentam. Segundo Ricardo 

(2011, p. 31): 

 

Ao discutirem tais questões no ensino de Ciências, vários autores 

(ASTOLFI et al 2002; PERRENOUD, 2000; MEIRIEU, 1998; 

JOANNERT, 1996) destacaram entre outros pontos, a necessidade de 

prover os docentes de instrumentos didáticos para que eles possam 

analisar e refletir a respeito de suas práticas de ensino e buscar uma 

aproximação entre o seu discurso e o discurso dos alunos. Ou seja, 

mediar a relação entre estes e os saberes escolares que se pretende 

ensinar. Dito de outro modo: ampliar o espaço de diálogo entre 

professor – saber ensinar – e alunos. Um dos requisitos para isso é 

transformar didaticamente o que foi um problema da ciência em um 

problema para os alunos. Seria isso uma problematização? Ou seria 

uma contextualização? 

Como construir uma sequência didática que tenha como ponto de 

partida uma problematização, sustentada em uma situação tal que os 

alunos se deparem com a necessidade de se apropriar de um conjunto 

de saberes que ainda não têm, e que permita uma contextualização? 

 

É bem comum, simplificar a noção de contextualização com o cotidiano dos alunos e 

seu entorno físico, ou atribuir um certo valor de uso aos saberes escolares visando justificar o 

aprendizado de Ciências na escola; ou utilizá-lo como uma mera ilustração para iniciar o estudo 

de determinado assunto. Além da contextualização ser enfatizada por vários documentos 

oficiais (a seção 2.3 é destinada a uma explicação mais detalhada da influência desses 

documentos no cotidiano escolar) é uma condição indispensável para a interdisciplinaridade, o 

que inicialmente já é um fator para inseri-la em sala de aula. Sobre contextualização, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) afirmam que: “A contextualização no ensino de 

ciências abarca competências de inserção da ciência e suas tecnologias em um processo 

histórico, social e cultural e o reconhecimento e discussão de aspectos práticos e éticos da 

ciência no mundo contemporâneo.” (BRASIL, 2002, p. 31)    

A definição de contextualização dada pelos PCN+ é suficiente para se compreender a 

complexidade desse conceito, que deixa de envolver exclusivamente o conteúdo científico, mas 
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envolve também a construção humana que o formulou. Entretanto, é comum os professores 

afirmarem que é difícil fazer esse exercício didático, pois as formas como os conteúdos 

escolares estão estruturados nos manuais e livros didáticos não favorecem essa aproximação, 

uma vez que um ensino de Física contextualizado e problematizado (é importante ressaltar a 

definição de problematização: construção de situações problema que irão estruturar as situações 

de aprendizagem) deverá ser construído a partir de situações problema bem definidas 

(RICARDO, 2011, p. 29 - 51).  

Os tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino médio estão 

distribuídos ao longo dos três anos de formação como forma de atrair os estudantes e dar maior 

significado para o estudo da Física (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3). Para isso, é 

fundamental investir em materiais didáticos sobre temas de FMC acessíveis aos professores e 

alunos de nível médio. Levando em conta as discussões recentes sobre a postura reflexiva do 

professor, ele não pode se esquecer de criticar, também, o conteúdo do currículo e procurar 

ferramentas que o possibilitem enfrentar a questão da atualização curricular (OSTERMANN; 

MOREIRA, 2001, p. 145).  

2.3 DOCUMENTOS OFICIAIS  

É do conhecimento de todos os professores de ensino médio (EM) e pesquisadores na 

área de ensino de Ciências que a cada dia está mais difícil “ensinar” Física; o perfil do alunado 

mudou e acompanhou as transformações do mundo, enquanto a escola permaneceu “a mesma”. 

Entretanto, desde meados dos anos 60 têm se desenvolvido, no Brasil, pesquisas no campo 

educacional, com a finalidade de produzir conhecimento sobre os processos de ensino-

aprendizagem, sobre a formação do professor e sobre os métodos e recursos didáticos para o 

ensino. No campo do ensino de Física, as pesquisas tiveram forte expansão a partir da década 

de 80 e vêm se desenvolvendo com maior intensidade desde então. Muito do que foi produzido 

começou, pouco a pouco, a ser introduzido aos programas curriculares oficiais e, mais 

recentemente, nos planos nacionais de livros didáticos (PNLD) (MEGID NETO; LOPES, 2009, 

p. 2). 

Todos os esforços para melhorar a qualidade da educação no Brasil não foram em vão, 

mas eles têm enfrentado alguns obstáculos no meio do caminho, dentre eles: os professores. Os 

professores que já atuavam no mercado de trabalho e alguns cursos de formação de professores, 

em sua maioria, não conseguiram se adequar às novas exigências dos planos curriculares 
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oficiais, criando uma barreira entre o que é exigido pelo Estado e o que é executado de fato 

dentro das salas de aula.  

No CMRJ/Física (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 2), documento norteador 

dos conteúdos que devem ser apresentados aos alunos (da rede estadual do Rio de Janeiro) no 

decorrer do EM, afirma que: 

 

[...] fundamentou-se na compreensão de que a Educação Básica pública tem algumas 

finalidades distintas... Isto é, o Currículo Mínimo apresentado busca fornecer ao 

educando os meios para a progressão no trabalho, bem como estudos posteriores e, 

fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício 

da cidadania. 

 

Além disso, deixando claro seu objetivo de promover a cidadania plena, no referido 

documento infere-se que seu o estabelecimento:  

 

cria um solo firme para o desenvolvimento de boas práticas educacionais, tais quais: 

o ensino interdisciplinar e contextualizado; oferta de recursos didáticos adequados; a 

inclusão de alunos com necessidades especiais; o respeito a diversidade em suas 

manifestações; a utilização de novas mídias no ensino; a incorporações de projetos e 

temáticas transversais nos projetos pedagógicos das escolas; a oferta de formação 

continuada aos professores e demais profissionais da educação nas escolas, entre 

outras. (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 2)  

 

O CMRJ/Física é subdividido, tematicamente, em bimestres, sendo que para cada 

bimestre associa-se um campo do conhecimento, por meio do qual devem ser desenvolvidas 

habilidades e competências junto aos educandos. Na Tabela 3 a seguir apresentam-se as 

subdivisões dos bimestre e os campos/temas centrais a serem tratados. 

 

Tabela 3: Temas do CMRJ/Física. 

 Ano Bimestre Campo/tema 

 

 

1º série do Ensino Médio 

1º Cosmologia; Movimento  

 

2º Forças 
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3º Relatividade restrita e 

geral 

4º Impulso, momento linear e 

conservação do momento 

 

 

 

 

 

2º série do Ensino Médio 

1º Máquinas térmicas 

2º Termodinâmica 

3º Usinas termelétricas e 

hidrelétricas – Energia 

térmica e mecânica – 

Conservação e produção 

de energia 

4º Energia nuclear – Usinas 

nucleares – Reações 

nucleares 

 

 

 

 

 

 

 

3º série do Ensino Médio 

 

 

1º 

Motor e gerador elétrico – 

Tensão, corrente e 

resistência elétrica – 

Associação de resistores – 

Potência e consumo de 

energia elétrica 

 

2º 

Magnetismo – ímã – 

Magnetismo terrestre – 

fluxo – indução 

 

3º 

Olho humano – Espectro 

eletromagnético – Ondas 

mecânicas 

 

4º 

Fenômenos ondulatórios – 

natureza da luz – efeito 

fotoelétrico 

 

Alguns aspectos construtivistas adotados na montagem do Currículo Mínimo, para 

introdução de conceitos de Física Moderna e Cosmologia no EM, foram descritos e revisados, 

sucintamente, nesta seção, pois, como já foi mencionado, serviram de alicerce para as análises 

e discussões em torno do objetivo deste trabalho. No próximo capítulo apresentam-se os dados 

e metodologia empregados.  
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3 USO DE MÍDIAS PARA ENSINAR TÓPICOS DE FÍSICA MODERNA E 

COSMOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

Neste capítulo apresentam-se as mídias e descreve-se o modo de utilizá-las para a 

aplicação das propostas de ensino, foco desse trabalho. Foram selecionados trechos de histórias 

em quadrinhos (HQs) e filmes de ficção científica e, em seguida, preparou-se uma sequência 

didática com atividades e avaliações relacionadas com os conteúdos dos campos tratados no 3° 

bimestre do 1° ano do ensino médio, de acordo com o CMRJ/Física.  

3.1. MATERIAL: MÍDIAS 

Para esse trabalho foram usados filmes e revistas de Histórias em Quadrinhos (HQs) de 

ficção científica, por serem de grande interesse dos educandos, com fácil acesso ao público em 

geral, e por apresentarem conteúdo valoroso, para promoção de discussões relativas aos temas 

relacionados com conceitos tecnológicos e científicos, contidos no CMRJ/Física.   Os filmes 

trabalhados foram: Lanterna Verde, Capitão América: O primeiro Vingador, Thor e Os 

Vingadores. O primeiro filme citado foi utilizado para verificação de conteúdos referentes à 

Energia e à Força Gravitacional (em Estrelas). Enquanto que os três últimos filmes tratam de 

Energia/Matéria Escura e buracos de minhoca. Os outros conteúdos existentes no CMRJ/Física 

desse bimestre encontram-se nas HQ’s. 

As oito revistas de HQ utilizadas tratam de episódios distintos sobre diversos super-

heróis, como o Quarteto Fantástico, o Lanterna Verde; o Incrível Hulk , dentre outros.  

 3.2. METODOLOGIA        

Inicialmente, em cada filme e revista de HQs foram identificados e selecionados trechos 

nas histórias que apresentavam termos ou expressões que pudessem ser associadas, direta ou 

indiretamente, com campos propostos no CMRJ/Física, para o 3° bimestre do 1° ano do EM 

(Relatividade geral/restrita; conforme apresentado na Tabela 3). Em seguida, cada um dos 

referidos trechos foi classificado, de acordo com os campos mencionados, que descrevem as 

seguintes habilidades e competências expressas no CMRJ/Física (p. 6): 

1) Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção 

humana, inserido em um processo histórico social 

2) Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo 

para o universo e uma nova visão de mundo 

3) Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos 

naturais ou sistemas tecnológicos 

4) Reconhecer os modelos atuais de Universo (evolução estelar, buracos negros, 

espaço curvo e big bang) 

5) Compreender que o tempo e o espaço são relativos devido a uma invariância da 

velocidade da luz 

6) Reconhecer tecido espaço-tempo sendo tempo a quarta dimensão 
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7) Constituir o conceito de energia 

8) Identificar a relação entre massa e energia na relação E=mc² 

 

Com o objetivo de mostrar a aplicabilidade do material selecionado, ou seja, mostrar 

que ele pode ser utilizado por um professor de Ensino Médio, sequências didáticas foram 

sugeridas (mais detalhes sobre as sequências estão na seção 4). Essas sequências foram 

elaboradas respeitando-se a abordagem construtivista de ensino, já que a proposta deste trabalho 

baseia-se sobre esse viés. Portanto, para propiciar a compreensão das atividades sugeridas e 

facilitar a construção do plano de aula (tarefa que deve ser desempenhada pelo professor, tendo 

em vista questões peculiares de suas aulas e seu corpo de alunos), o fluxograma da Figura 1 foi 

elaborado:  

 

Figura 1 – Fluxograma esquemático da sequência didática. 

É importante compreender como a sequência do fluxograma funciona. Dessa forma, 

inicia-se escolhendo um tema central norteador e estabelecendo os objetivos principais (para 

estabelecer esses objetivos o professor deve observar a turma, para concluir qual o grau de 

dificuldade estimado para aquele grupo de estudantes); em seguida, apresenta-se uma situação 

problema/pergunta-chave aos alunos (que o aluno deve ser capaz de responder no final do 

processo de ensino aprendizagem, a não ser que seja uma pergunta aberta). O professor deve 
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tratar os conceitos-chave com a turma (conteúdos necessários para compreensão do tema central 

e, por fim, da situação problema) para concluir, realizando atividades em grupo (sabendo-se 

que essas atividades são propícias para a aprendizagem significativa) seguidas de uma avaliação 

(sendo que a avaliação pode ser uma atividade em grupo ou individual, tudo dependerá das 

escolhas didáticas do professor). Caso o professor tenha verificado (na avaliação) que os 

conhecimentos esperados foram aprendidos, logo, que os objetivos estabelecidos anteriormente 

foram alcançados, o educador deve elevar o grau de dificuldade do conteúdo explorado ou 

finalizar o trabalho desse conteúdo temporariamente, reiniciando o processo descrito. Contudo, 

se o professor observar que o saldo foi negativo, ou seja, que os alunos não alcançaram os 

objetivos pré-estabelecidos, deve retornar aos conceitos e perguntas chave até obter o resultado 

esperado.      

É importante salientar que para a aprendizagem significativa ocorrer a sequência do 

fluxograma não é necessária. Entretanto, a apropriação das ideias construtivistas pelo professor 

costuma ser complexa, gerando incertezas quanto à aplicação dessas ideias na sala de aula. 

Logo, percebe-se que o educador necessita de alguma ferramenta que o possibilite tornar essa 

epistemologia realidade, justificando assim a elaboração do fluxograma.   

Por fim, após a seleção e classificação dos filmes e HQs, os trechos foram concatenados 

e representados em forma de tabela. Enquanto que as atividades e avaliações foram organizadas 

utilizando o fluxograma mencionado, como será apresentado no capítulo seguinte.   
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

Neste capítulo, discorre-se sobre os resultados da pesquisa realizada indo de encontro 

às propostas de atividades e avalições para os professores de Física do Ensino Médio. Há 

também uma breve discussão dos resultados obtidos, envolvendo diretamente a postura 

reflexiva do professor, o uso do material didático numa perspectiva construtivista e os 

obstáculos na realização de algumas tarefas.   

4.1 TRECHOS SELECIONADOS DOS FILMES E HQ’s 

4.1.1 Revistas de histórias em quadrinhos 

Após definir-se a seção do CMRJ/Física para a monografia, foi necessário escolher o 

modo de apresentar o conteúdo previsto por esse documento de uma forma original. As mídias 

contextualizadas escolhidas para isso foram: HQs e Filmes de ficção científica, já mencionados.  

Dessa forma, no capítulo 8 apresentam-se todos os trechos das revistas selecionadas, 

sendo que esses trechos estão separados por revista, não por tema, visando facilitar a consulta, 

em concomitância com as classificações dos trechos das HQs por conteúdos físicos do 

CMRJ/Física. O objetivo da seleção é reunir um material que contemple todos os conteúdos 

exigidos no CMRJ/Física do terceiro bimestre da 1a série do EM, para que o professor que opte 

por usar o material disponibilizado possa ter flexibilidade para tratar todos os subtemas usando 

HQs. 

Na Tabela 4 apresenta-se a classificação dos trechos selecionados das revistas, de acordo 

com os temas abordados no CMRJ/Física e as passagens das histórias que evidenciam tal 

escolha. Para auxiliar no entendimento, os temas físicos foram divididos nas seguintes 

categorias: Física Moderna (Categoria 1), Energia (Categoria 2), Estrelas (Categoria 3), Sistema 

Solar (Categoria 4), Galáxias (Categoria 5) e Cosmologia (Categoria 6). Nessa tabela também 

é explicado (na terceira coluna) o que motivou a escolha de determinada categoria para o trecho 

selecionado. 

Tabela 4 - Categorias e trechos/passagens selecionados de cada revista. 

Revista Categoria Trecho/passagem das HQ’s que estão relacionadas ao 

conteúdo do CMRJ/Física 

1 3 - “Buraco Negro” 

1 1 - “trenó do tempo” (viagem ao futuro) 

- “bolha do tempo” 
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- “a bolha do tempo engloba toda a linha temporal?” 

- “enquanto as naves tomam um atalho mais rápido que 

a velocidade a luz” 

1 6 - “ele construiu um aparelho para devorar o Universo” 

1 2 - “essas armas parecem ser capazes de liberar a energia 

plena da ligação nuclear” 

2 3 - “atingido por raios cósmicos, ele se transformou em 

uma invulnerável e monstruosa criatura de pedra” 

2 2 - “Johnny é capaz de controlar o calor do seu corpo” 

2 6 - “os maiores defensores da Terra continuam vivos em 

um Universo compacto” 

2 - - “próximo ao centro da Terra” (Lembrar aos alunos 

qual a diferença entre planeta e Estrela) 

2 6 - “omniverso... da Atlântida  à Zona Negativa...” 

- “anomalia transespacial” 

2 1 - “nós estivemos presos em outro lugar por séculos... 

entre o aqui e o agora” 

 

2 

 

6 e 2 

- “portal energético” 

- “sobrecarregar o portal com massa crítica” 

- “energia vazando da fenda dimensional” 

2 2 e 1 - “...você tentou fechar com massa ... e agora quer usar 

energia ... pra ser mais exato energia térmica”  

3 5 - “nebulosa de Lt’rini” 

- “onda de choque do tamanho da Galáxia”  

3 4 - “... sinal de fora do Sistema Solar” 

3 5 - “núcleo da Galáxia” 

3 3 - “a variação temporal é quase zero e não é afetada 

pelos intensos fluxos gravitacionais que assolam as 

viagens pelo hiperespaço ou pelos buracos de minhoca” 

3 1 - “o surfista está usando as marés de éter cósmico” 

3 2 - “passei anos hibernando num módulo de vida sem 

energia...” 

3 - - primeiro contato com a “zona negativa” 
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4 1 - “numa reversão de causa e efeito, as ondulações 

temporais” 

4 6 - “a zona negativa é um outro Universo” 

4 1 - “o tempo flui... o tempo se curva ... o tempo é apenas 

uma dobra encrespada do infinito”; “o futuro e o 

passado, meras envergaduras num único presente”  

5 - - “seu grito mental percorreu incontáveis anos-luz” 

(distâncias astronômicas) 

6 6 - “para iniciar minha caçada no centro do Universo 

enquanto Gardner vasculha as fronteiras finais” 

6 6 - “responderam que o Universo é grande, como 

resultado do caos e das limitações do tempo, não deu 

para numerar esses setores” (sobre mapear o Universo) 

7 3 - “Planetas se esfacelam. Estrelas se apagam. Tudo tem 

fim”.  

8 5 - “Hoje abordaremos as civilizações tipo II que 

sabemos que existem na Via Láctea” 

 

É evidente, após a análise da Tabela 4, que dentro de cada categoria existem subtemas. 

Entretanto, a tabela tem como objetivo fazer com que o professor (público-alvo desse trabalho) 

possa olhar os trechos selecionados com mais atenção aos conceitos que devem ser abordados 

nas atividades e avaliações, não se esquecendo de manter uma postura crítica, quanto aos 

conceitos “distorcidos” que as HQs, muitas vezes, estão difundindo, com bastante cautela para 

não confundir os alunos ao invés de auxiliá-los na aprendizagem do conteúdo.  

4.1.2 Filmes 

Como muitos filmes foram sugeridos e, em geral, o tempo do professor de Física é curto, 

a seguir apresenta-se uma lista de Tabelas, uma para cada filme, com os trechos mais 

importantes dos filmes selecionados, em conjunto com alguns comentários a respeito de cada 

trecho. Também, há a possibilidade de o professor não levar todos os filmes para a sala de aula, 

propondo-se, neste caso, uma divisão da turma em grupos, para que cada grupo assista um filme 

diferente e conte a história do filme para a turma. Outra alternativa, seria restringir ainda mais 

os trechos dos filmes, ou elaborar uma atividade interdisciplinar, por exemplo, em conjunto 

com um professor de Língua Portuguesa (utilizando os filmes e os trechos das revistas). O 

professor dispõe de muitas opções para a boa utilização desse material. 



30 
 

Tabela 5: Fragmentos do Filme: Lanterna Verde.  

Tempo 

inicial 

(Horas) 

Tempo final 

(Horas) 

Comentários 

~ 00:00:01 ~ 00:06:36 - Os guardiões do Universo separaram o Universo em 

setores (dando a possível interpretação de que o Universo 

é finito). 

- Ressurgimento do vilão adormecido: Parallax; este 

manipula a energia amarela do medo. 

~ 00:16:56 ~ 00:22:37 - O anel escolhe Hall Jordan (terráqueo). 

- A “energia do anel” envolve Hall Jordan e o leva para a 

nave de um alienígena que está morrendo.  

~ 00:28:18 ~ 00:33:13 - Hall Jordan faz o juramento da tropa dos lanternas 

verdes. 

- Um humano é contaminado com energia amarela.  

- A pesquisa científica não é imparcial/inocente; os frutos 

do trabalho dos cientistas envolvem os interesses das 

pessoas que financiam essas pesquisas.   

~ 00:36:04 ~ 00:49:56 - Após o soco ser projetado do anel, os alarmes dos carros 

que estão nas proximidades são acionados (interessante 

questionar que tipo de energia pode ter motivado o 

disparo) 

- A energia do anel envolve Hall Jordan, ele é “ejetado” 

da Terra e levado ao planeta Ao, lar dos guardiões do 

Universo. 

- Quantas Galáxias existem em cada setor. (concepção do 

tamanho do Universo). 

- Qual a função de um lanterna verde: proteger o 

Universo. 

- O que a energia do anel pode fazer: voar e projetar 

construtos imaginados por seu detentor. 

- De onde vem a “energia verde” : da bateria central que 

canaliza a energia de cada criatura viva no Universo. 

- “tudo” é feito de energia, até o traje dos lanternas.  

- Por que a energia é “verde”? Porque é a cor da energia 

associada à força de vontade. 
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- Como manipular o anel verde. 

- Força gravitacional de uma Estrela (“quanto maior a 

estrela, mais rápido queima”). 

~ 00:57:16 ~ 01:00:10 -“No limite da Via Láctea”. 

- Integrantes das tropas dos lanternas verdes são 

derrotados por Parallax.  

-História de Parallax. 

~ 01:35:30 ~01:41:07 - Parallax chega a Nova York. 

- Hall Jordan consegue levar Parallax para fora da 

superfície terrestre. 

- Hall Jordan consegue eliminar o inimigo utilizando a 

força gravitacional de uma estrela.   

 

Tabela 6 – Fragmentos do Filme: Thor.   

Tempo 

inicial 

(Horas) 

Tempo final 

(Horas) 

Comentários 

~ 00:00:20 ~ 00:03:23 - Possível ligação entre a Terra e outros mundos (“ligação 

entre as perturbações atmosféricas e a minha pesquisa”). 

- Um homem desconhecido é atropelado pela 

caminhonete dos cientistas que investigavam a “Aurora”. 

~ 00:03:29 ~ 00:07:35 - A humanidade não está sozinha no Universo.  

- Houve uma guerra entre os gigantes de gelo (vilões) e a 

humanidade, que graças aos asgardianos (povo 

proveniente de Asgard) venceu a guerra. 

- Os gigantes de gelo possuem o Tesseract. Contudo, com 

o fim da guerra a fonte de poder desse povo (o Tesseract) 

foi levada para Asgard. 

- Thor e Loki, filhos do rei de Asgard (o pai de todos) 

crescem em paz.  

- O Tesseract é mantido em segurança no palácio de 

Asgard. 

~ 00:08:48 ~ 00:10:48 - Thor (filho de Odin, o pai de todos) está sendo coroado 

rei de Asgard.  
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- Thor foi confiado com o poderoso martelo mjolnir; 

forjado no coração de uma estrela. 

- Asgard é invadida por gigantes de gelo durante a 

coroação, o que impede o prosseguimento da cerimônia.  

- O objetivo dos gigantes de gelo com a invasão é roubar 

o Tesseract. 

~ 00:14:37 ~ 00:17:56 - Thor e seus amigos decidem ir ao planeta dos gigantes 

de gelo. 

- Em Asgard há um “caminho” para outros mundos. Esse 

caminho é utilizado por Thor, Loki e seus amigos para 

irem ao planeta dos gigantes de gelo.  

~ 00:27:29 ~ 00:29:57 - Thor desacata/trai o pai e, por conta disso, é banido de 

Asgard. O pai também lhe tira o martelo mjolnir e o lança 

pelo “caminho para outros mundos” (“quem é digno terá 

o poder de Thor” – poderá empunhar o martelo). 

- Thor é o homem que foi encontrado pelos cientistas no 

Novo México (no início do filme).  

~ 00:33:22 ~ 00:34:25 - Os cientistas descobrem que enquanto Thor era trazido 

para a Terra surgiu um buraco de minhoca (sugerindo que 

o buraco de minhoca é o responsável pela ligação entre os 

mundos). 

- Os cientistas também percebem que no instante do 

evento (surgimento do buraco de minhoca) as 

constelações que são vistas no céu não são as “nossas 

constelações”, são de outro lugar. 

~ 01:13:25 ~ 01:15:37 - Thor explica a uma das cientistas sobre a ‘árvore do 

mundo’ e a ligação entre os planetas. 

~ 01:15:56 ~ 01:17:33 - Os amigos de Thor decidem procurá-lo. 

- Os amigos de Thor vão para a Terra. 

- Os amigos de Thor chegam à Terra. 

- Os agentes de SHIELD percebem um aumento nas 

‘leituras de energia’ enquanto os amigos de Thor chegam 

na Terra. 

 

Tabela 7 – Fragmentos do filme: Capitão América: o primeiro vingador.  
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Tempo 

inicial 

(Horas) 

Tempo final 

(Horas) 

 Comentários  

~00:03:42 ~ 00:08:43 - Momento histórico: Segunda Guerra Mundial. 

- O Tesseract é encontrado por um grupo de nazistas 

denominado HYDRA. 

- Há a menção de alguns termos que estão mais 

detalhados no filme do Thor.  

~ 00:17:22 ~ 00:19:47 - Um cientista nazista coleta energia do Tesseract com o 

objetivo de produzir armas.  

~ 00:24:22 ~ 00:27:56 - Porquê Rogers foi escolhido para ser o Capitão América 

(para participar de um procedimento científico). 

- Porque um cientista alemão está ajudando na criação de 

um super-soldado (Capitão América). 

- A história do vilão (“ele se convenceu de que há um 

grande poder oculto na Terra deixado aqui pelos deuses” 

e para possuir tal poder ele necessitava ser um homem 

superior).  

~ 01:42:27 ~ 01:45:14 - O Capitão América luta com o vilão. 

- Descobre-se uma outra aplicação do Tesseract: ao 

segurá-lo com as próprias mãos, durante a luta com o 

Capitão América, o vilão se “desintegra” e desaparece.   

 

Tabela 8 – Fragmentos do Filme: Os vingadores. 

Tempo 

inicial 

(Horas) 

Tempo final 

(Horas) 

Comentários 

~ 00:00:01 ~ 00:08:02 - Os humanos são sabem como utilizar o poder do 

Tesseract. Sabendo disso, Loki (mancomunado com 

outros alienígenas) vai para a Terra roubá-lo e dominar o 

planeta.  

- O Tesseract está sendo estudado por pesquisadores e 

guardado por um órgão governamental americano (‘Join 

dark energy...’). 

- Loki chega a Terra ‘através’ do Tesseract.  

-“O Tesseract é uma fonte de energia”. 
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- O objetivo dos pesquisadores é utilizar a energia do 

espaço.  

~ 00:15:32 ~ 00:19:08 -“O Tesseract tem energia em potencial para destruir o 

planeta”. 

~ 00:20:41 ~ 00:23:07 - O Capitão América identifica o Tesseract como a arma 

secreta da HYDRA. 

- Stark (pai do Tony Stark, O homem de ferro) achou que 

o Tesseract era uma fonte de energia sustentável e 

ilimitada (o que motivou o início das pesquisas em torno 

do artefato). 

~ 00:42:50 ~ 00:47:13 - Loki é capturado pelo Homem de Ferro e pelo Capitão 

América. Em seguida, é levado pelos agentes da SHIELD, 

até ser “resgatado” pelo irmão, Thor. 

- Loki questiona Thor dizendo: “sem a Bifrost 

(equipamento utilizado no filme do Thor para levar os 

personagens a outros mundos; esse equipamento foi 

destruído no fim do filme) quanta energia escura o pai de 

todos precisou reunir para trazer você para cá?”. 

~ 01:38:21 ~ 01:43:20 - O Tesseract é utilizado para trazer os aliados de Loki. 

- “a barreira é pura energia”. 

~ 02:09:08 ~ 02:12:37 - Os vingadores vencem a guerra contra os aliados de 

Loki. 

- Loki é levado por Thor como prisioneiro (utilizando o 

Tesseract) para Asgard.  

 

Pode-se observar que nesse breve universo de mídias investigadas foi encontrado um 

número significativo de trechos com termos associados aos tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC), revelando grande potencial desse tipo de material para 

contextualização dos temas propostos no CMRJ/Física, junto aos educandos. Destaca-se ainda, 

no caso do tema “Cosmologia” (outro tópico pertencente a seção do CMRJ/Física utilizada 

nessa monografia), a citação, frequente, referente a um artefato denominado Tesseract (em três 

dos quatro filmes analisados) e, associado a ele surgem termos científicos como “energia 

escura” e “buraco de minhoca”, oferecendo ao professor a possibilidade de tratar temas 

contemporâneos em uma linguagem acessível aos estudantes.    

4.2 ATIVIDADES E AVALIAÇÕES PROPOSTAS 
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As atividades e avaliações propostas a seguir foram elaboradas para que o professor que 

decida aplica-las empregue o método exposto no capítulo anterior, por esse motivo, a sequência 

didática também está disposta assim como o modelo definido pelo fluxograma (Figura 1). 

Os tópicos do CMRJ/Física escolhidos para elaborar as propostas de ensino foram, 

especialmente, os itens 4 (parcialmente), 5, 6, 7 e 8 (de acordo com o CMRJ/Física (p.6)) 

apresentados no Capítulo 3 desta monografia.   

4.2.1 Tema central norteador: Energia 

a) Pergunta-chave:  

Pergunta 1: Após ter assistido os filmes e lido algumas revistas você deve ter percebido 

que a palavra energia aparece com frequência (caso não tenha percebido, reveja algumas HQs 

ou filmes e logo isso ficará evidente). Com base nos seus conhecimentos prévios, nas revistas 

abaixo (Figuras 2, 3, 4 e 5) e nos filmes assistidos, responda: o que é energia? 

 

Figura 2: Fragmento da revista 1. 
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Figura 3: Fragmento da revista 3. 

 

Figura 4: Fragmento da revista 2. 
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Figura 5: Fragmento da revista 2. 

b) Conceitos chave: 

De acordo com o CMRJ/Física este é o primeiro contato dos alunos com esse conceito 

extremamente abstrato, denominado energia. É evidente que nenhuma das respostas que forem 

dadas pelos alunos estará absolutamente correta, já que não existe uma definição fechada para 

esse conceito. O que não quer dizer que o professor deva negligenciá-lo e tratar apenas de suas 

aplicações técnicas. É importante que, para a compreensão completa desse conteúdo, o 

professor descreva as quebras de paradigmas que ocorreram na história da Ciência e que 

envolveram esse conceito (Por exemplo, na experiência de Joule, quando ficou concluído que 

tudo que puder ser convertido em energia mecânica ou calor, também, é uma forma de energia) 

(EINSTEIN; INFELD, 1976, p. 46 - 51). Dessa forma, propõe-se a seguinte sequência didática: 

construir as primeiras noções de energia, leis de conservação e a relação entre massa e energia.  

c) Atividade em grupo: 

Atividade 1: Para responder a questão a seguir utilizem a Figura 5. 

Lembrando-se da relação E = mc², discuta com seus colegas se os conceitos físicos de massa e 

energia estão sendo utilizados da forma correta. 

d) Sugestões de avaliações: 

Questão 1: Utilizando a Figura 3 responda: É possível viver sem energia? Por quê?  

Questão 2: Utilize a Figura 4  para desenvolver essa atividade. 
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Já é possível afirmar que “controlar o calor” é equivalente a dizer “controlar a energia”. 

Sabe-se que adquirimos energia através dos alimentos que ingerimos e parte dessa energia é 

utilizada para manter o funcionamento do nosso corpo (respiração, fala, movimentos etc) e o 

excedente é transformado em tecido adiposo (gordura).  

Lembrando que se trata de uma história de ficção científica e que é impossível alguém 

controlar o calor do próprio corpo, responda: Se Johnny não morre durante a luta, é evidente 

que ele não utiliza toda a sua energia, ou seja, parte dela é utilizada para que ele continue 

vivendo. Portanto, o que Johnny poderia fazer para aumentar a potência de seus golpes? Ou 

seja, o que poderia fazer para aumentar a energia excedente de seu corpo? 

Questão 3: Na figura 2, o Homem de Ferro diz: “essas armas parecem ser capazes de 

liberar a energia plena da ligação nuclear”. Logo, existe uma máquina capaz de utilizar toda a 

energia proveniente da quebra de um núcleo. Você acredita que isso seja fisicamente possível? 

Explique utilizando os conceitos físicos aprendidos. Sugestão: Imagine quais condições devem 

ser satisfeitas para que toda energia de ligação nuclear seja utilizada na arma (por exemplo: se 

a máquina consegue liberar toda a energia de ligação nuclear nenhuma parte dessa energia é 

transformada em nenhuma outra energia no processo). 

 4.2.2 Tema central norteador: Postulados de Einstein (itens 5 e 6 do CMRJ/Física) 

a) Perguntas chave: 

Pergunta 1: Com base na imagem (Figura 6), responda: O que poderia ter uma 

velocidade superior à velocidade da luz?  Utilize argumentos físicos. 
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Figura 6: Fragmento da revista 1. 

 

Pergunta 2: Na figura abaixo (Figura 7), os super-heróis estão em um trenó do tempo, 

fazendo uma viagem no tempo para o futuro, já que o “tempo” deles está ameaçado devido a 

uma força maligna que quer destruir o Universo. Nessa viagem, os personagens se encontram 

em uma bolha do tempo, e para que tudo corra bem, devem permanecer dentro dela. Elabore 

argumentos que relacionem a viagem no tempo com a fala do personagem “tudo está congelado 

em relação a nós”.  
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Figura 7: Fragmento da revista 1. 

b) Conceitos chave: 

Nesse tópico sugere-se seguir a sequência didática: inicialmente, comenta-se sobre a 

velocidade da luz (no Apêndice, item 7.1,  há uma sugestão, utilizando História da Ciência para 

abordar esse tema) e o éter, considerando em que contexto da História da Ciência o éter foi 

concebido; apresentam-se os postulados de Einstein; e por fim, as consequências desses 

postulados (apenas alguns aspectos).  

c) Atividades em grupo: 

Sobre esse tópico consideram-se atividades em grupo as discussões acerca da velocidade 

da luz, como proposto no capítulo 6, item 6.1, e sobre o Éter. Este último deve ser abordado 

utilizando aspectos da História da Ciência fazendo considerações sobre seu aspecto 

epistemológico e não se esquecendo de relacionar a ruptura conceitual que fez com que a Teoria 

da Relatividade fosse considerada devastadora e original para a época. É importante citar que 

Einstein não elaborou a Teoria da Relatividade sozinho, muito foi feito por outros cientistas 

(mencionar o experimento de Michelson-Morley) até o momento.  

d) Sugestão de avaliação: 

Questão 1: Tendo como base o que foi construído acerca do éter e da invariância da 

velocidade da luz, responda: o texto no quadrinho da Figura 8 está de acordo com a Teoria da 

Relatividade restrita? Por quê? O que é o éter nesse contexto? 
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Figura 8: Fragmento da revista 3. 

Questão 2: Sobre o termo “reversão de causa e efeito” apresentado na Figura 9, há 

relação entre esse termo e alguma das consequências da teoria da relatividade restrita? Por quê? 

Elabore um breve texto que trate dessa relação.   

 

Figura 9: Fragmento da revista 4. 

Questão 3: Relacione a noção de espaço-tempo da Teoria da Relatividade com os 

quadrinhos abaixo (Figuras 10 e 11).  
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Figura 10: Fragmento da revista 4. 

 

Figura 11: Fragmento da revista 1. 

4.2.3 Tema central norteador: Estrelas 

a) Pergunta chave: 

Pergunta 1: Há um trecho do filme do lanterna verde (de acordo com a Tabela 5, o 

intervalo temporal estimado é 01:35:30h a 01:41:07h) em que Hall Jordan utiliza uma estrela 

para destruir Parallax. Responda: qual força está atuando sobre Parallax e as características 

dessa força. Em seguida, com a ajuda dos colegas, explique como o evento (morte de Parallax 

“pela” estrela) ocorreu, utilizando argumentos físicos. 

b) Conceitos chave: 

Como foi mostrado no capítulo anterior, o CMRJ/Física estabelece um conjunto de 

Habilidades e Competências a ser desenvolvido no 3º Bimestre do primeiro ano do Ensino 

Médio. Especificamente, sobre o assunto tratado nesse tópico, o documento salienta ser 
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necessário “Reconhecer os modelos atuais de Universo (evolução estelar, buracos negros, 

espaço curvo e big bang)”. É possível perceber, contudo, que essa proposta de ensino não 

abrange o tópico inteiro do CMRJ/Física (as questões que envolvem espaço curvo, Universo, 

Galáxias e Teorias de formação do Universo, como Teoria do big bang, não estão incluídas). 

Portanto, a partir do tema centralizador sugerido, pretende-se deixar claro para os alunos uma 

definição simplificada de Estrela (onde há a produção de energia nuclear no centro, e essa 

energia, por sua vez impulsiona a massa da estrela para fora – no sentido de uma explosão -. 

Mas que, em contrapartida, existe uma força gravitacional, associada à massa da estrela, que 

atua em direção ao centro da mesma, promovendo assim o equilíbrio entre as forças) e uma 

noção de evolução estelar (associando as diferentes fases da vida de uma estrela, a sua definição, 

comentada anteriormente, inclusive tópicos como buracos negros e nascimento de uma estrela).    

c) Atividades em grupo: 

Atividade 1: Interprete fisicamente a fala do treinador de Hall Jordan (de acordo com a 

Tabela 5, o intervalo temporal estimado é de 01:41:07h a 00:49:56h ) no filme do lanterna 

verde: 

- “Quanto maior for a estrela, mais rápido queima”. 

Atividade 2: Leia atentamente o trecho da HQ a seguir (Figuras 12 e 13) e responda:  

O que você concluiu sobre Buraco Negro? Quais as características de um Buraco Negro? 
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Figura 12: Fragmento da revista 1. 
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Figura 13: Fragmento da revista 1. 
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d) Sugestões de avaliação: 

Como o item do CMRJ/Física, que foi escolhido para desenvolver as atividades, recorre  

ao verbo “reconhecer”, para especificar a Habilidade e Competência a ser desenvolvida pelo 

docente no referido bimestre (significa que o aluno deve descrever, com razoável 

superficialidade determinado assunto), sugere-se que o professor distribua para os alunos, 

individualmente, folhas com as atividades em grupo sugeridas e utilize o material coletado 

como forma de avaliação, diagnosticando se o grau de aprendizagem está condizente com o 

pré-estabelecido.  

A sequência didática elaborada nos tópicos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 teve como objetivo 

mostrar que é possível utilizar o material “revistas de HQs e Filmes de ficção científica” para a 

elaboração de aulas de Física de cunho construtivista. Contudo, essas atividades não podem ser 

consideradas absolutas, uma vez que para a aplicação de qualquer atividade, até mesmo as 

sugeridas em livros didáticos, é necessária avaliação preliminar do professor. Nessa avaliação, 

o docente deve tentar perceber se o seu público alvo (se, por exemplo, os alunos são de uma 

escola pública regular no interior de um Estado ou em um centro urbano, se pertencem a uma 

escola técnica etc.) conseguirá desenvolver a atividade que está sendo proposta de forma 

eficiente. É claro que dentro dessa postura crítica, o professor também poderá mudar as 

atividades a seu próprio gosto, com a finalidade de atingir o melhor nível de aprendizagem dos 

seus alunos. Neste contexto, destaca-se que o objetivo de qualquer trabalho científico na área 

de ensino de Ciências é fazer com que o conteúdo ensinado possa ser aprendido de forma 

significativa pelos educandos.  

Vale ressaltar que, apesar de se considerar relevante a aplicação prática das propostas 

acima, essas atividades não puderam ser testadas em classes, pois a Rede Estadual de Ensino 

do Rio de Janeiro permaneceu em greve durante um longo período no ano letivo de 2013. No 

entanto, pode-se considerar os resultados alcançados, com a seleção dos trechos nas mídias e 

com a preparação das propostas de atividades/avalições, bastante satisfatórios, por 

apresentarem alternativas de abordagem do conteúdo de Física Moderna e Cosmologia, exigido 

no CMRJ/Física, por meio de material de fácil acesso ao público em geral e com linguagem 

adequada aos educandos. Além disso, destaca-se, também, que todas as atividades/avaliações 

foram elaboradas numa perspectiva de ensino construtivista, almejando alcançar uma 

aprendizagem significativa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade de preparar atividades/avaliações 

para aulas em turmas da 1a série do EM, no contexto do CMRJ/Física, utilizando como material 

alternativo de apoio os textos de revistas de HQs e de Filmes de ficção científica. Inicialmente, 

pode-se constatar que nas mídias utilizadas foi encontrado um número significativo de trechos 

com termos e expressões associadas aos tópicos de Física Moderna e de Cosmologia, 

demonstrando o grande potencial desse tipo de material para contextualização dos temas 

propostos no CMRJ/Física. Além disso a proposta apresentada, com a seleção dos trechos nas 

mídias e com a preparação das propostas de atividades/avalições indicam a viabilidade do uso 

das referidas mídias na elaboração das atividades em tela. Neste contexto, sugere-se, em 

pesquisas futuras com mesmo escopo, a aplicação das atividades/avaliações, com estrutura 

semelhante às propostas deste trabalho, e a investigação de outras mídias, como por exemplo, 

livros infanto-juvenis, visando a realização de um estudo de cunho interdisciplinar e 

contemplando a abordagem construtivista.  

Finalmente, espera-se ter contribuído o ensino de Física na escola média, por intermédio 

do material didático-metodológico produzido, possibilitando que os professores façam escolhas 

e adaptações necessárias à aplicação em sala de aula e que exercitem seu potencial investigativo 

e sua capacidade de inovar com segurança.  
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7. APÊNDICES 

7.1 UMA FORMA ALTERNATIVA DE INTRODUZIR O TEMA VELOCIDADE DA LUZ 

NO ENSINO MÉDIO 

Inicia-se a discussão desse novo tema com um trecho do livro de Galileu “Discursos e 

Demonstrações Matemáticas sobre Duas novas Ciências”. É importante salientar que o livro 

está escrito em forma de diálogo entre três personagens (NUSSENZVEIG, 2002, p. 35): Salviati 

(que representa Galileu), Simplício (defensor de Aristóteles) e Sagredo (representando um 

observador imparcial inteligente):  

SAGREDO: Mas de que tipo e de que grandeza devemos considerar essa velocidade 

da luz? Será instantânea ou movimentânea, ou exigirá tempo como outro movimento? 

Não poderemos decidir isso pela experiência? 

SIMPLÍCIO: A experiência cotidiana mostra que a propagação da luz é instantânea; 

pois quando vemos ser disparada uma peça de artilharia, a grande distância, o lampejo 

chega aos nossos olhos sem um lapso de tempo, mas o som chega aos ouvidos somente 

após um intervalo perceptível.  

SAGREDO: Bem, Simplício, a única coisa que sou capaz de deduzir desse pouco de 

experiência familiar é que o som desloca-se mais lentamente do que a luz; isso não 

me informa se a vinda da luz é instantânea, ou se embora extremamente rápida, ainda 

tome tempo [...] (EINSTEIN; INFELD, 1976, p. 79). 

No momento em que o professor lança mão desse trecho do livro de Galileu, é 

importante que ele comente um pouco sobre o autor e sobre as circunstâncias em que o livro 

foi publicado. Para isso, sugere-se que leia o material a seguir: 

 Galileu (1564 - 1642) recebeu educação Aristotélica convencional. Aos 26 anos foi 

nomeado professor de matemática na Universidade de Pisa. Passou dois anos em Pisa, 

onde fez muito inimigos devido ao seu espírito independente. Depois mudou-se para 

a Universidade de Pádua, onde permaneceu como professor por 18 anos. Foi em Pisa 

que procurou verificar experimentalmente se as idéias de Aristóteles de fato eram 

válidas – o que era então uma atitude revolucionária. Em Pádua, se tornou defensor 

da teoria de Copérnico. Voltou a Toscana em 1610, como filósofo e matemático da 

Côrte. Em 1632 publicou o seu “Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas de 

Mundo” defendendo Copérnico. Pouco depois, deu-se o choque com a Inquisição, que 

manteve Galileu virtualmente como prisioneiro. Foi então, quase cego, que ele 

escreveu seu livro mais importante, “Discursos e Demonstrações matemáticas sobre 

Duas Novas Ciências”, contrabandeado para a Holanda e lá publicado em 1638 

(NUSSENZVEIG, 2002, p. 35).  

E sobre o que os alunos pensam sobre o assunto: Afinal, a luz é ou não instantânea? 

Infelizmente, Galileu formulou o problema da indeterminação da velocidade da luz, mas 

não o resolveu. Aproximadamente duzentos e cinquenta anos depois, Fizeau (1819-1896) foi o 

primeiro a determinar a velocidade da luz por meio de uma experiência terrestre. Ela havia sido 

determinada muito antes por Roemer (1644-1710), embora com menor precisão, por meio da 

observação astronômica. O que foi determinado por essa e por outras experiências com maior 

precisão é que a velocidade da luz no vácuo é 300 000 km/s.  
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8. ANEXOS  

8.1 REVISTAS DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS SELECIONADAS 

8.1.1 Revista 1: Superaventuras Marvel, nº 142, 1994 

 

Figura A.1: fragmento 1 da revista 1. 
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Figura A.2: fragmento 2 da revista 1. 
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Figura A.3: fragmento 3 da revista 1. 
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Figura A.4: fragmento4 da revista 1. 
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Figura A.5: fragmento 5 da revista 1. 
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Figura A.7: fragmento 7 da revista 1. 
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Figura A.8: fragmento 8 da revista 1. 
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Figura A.9: fragmento 9 da revista 1. 
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Figura A.10: fragmento 10 da revista 1. 
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Figura A.11: fragmento 11 da revista 1. 
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Figura A.12: fragmento 12 da revista 1. 
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Figura A.13: fragmento 13 da revista 1. 
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Figura A.14: fragmento 14 da revista 1. 
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Figura A.15: fragmento 15 da revista 1. 
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Figura A.16: fragmento 16 da revista 1. 
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Figura A.17: fragmento 17 da revista 1. 
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Figura A.18: fragmento 18 da revista 1. 
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Figura A.19: fragmento 19 da revista 1. 
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Figura A.20: fragmento 20 da revista 1. 
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Figura A.21: fragmento 21 da revista 1. 
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Figura A.22: fragmento 22 da revista 1. 
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Figura A.23: fragmento 23 da revista 1. 
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8.1.2 Revista 2: Grandes Heróis Marvel: o esperado retorno do Quarteto fantástico, nº 4, Maio 

de 2000  

 

Figura A.24: fragmento 24 da revista 2. 
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Figura A.25: fragmento 25 da revista 2. 
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Figura A.26: fragmento 26 da revista 2. 
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Figura A.27: fragmento 27 da revista 2. 
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Figura A.28: fragmento 28 da revista 2. 
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Figura A.29: fragmento 29 da revista 2. 
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Figura A.30: fragmento 30 da revista 2. 
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Figura A.31: fragmento 31 da revista 2. 
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Figura A.32: fragmento 32  da revista 2. 
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Figura A.33: fragmento 33 da revista 2. 
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Figura A.34: fragmento 34 da revista 2. 
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Figura A.35: fragmento 35 da revista 2. 
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Figura A.36: fragmento 36 da revista 2. 
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Figura A.37: fragmento 37 da revista 2. 
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Figura A.38: fragmento 38 da revista 2. 
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Figura A.39: fragmento 39 da revista 2. 

 

 

 



89 
 

 

8.1.3 Revista 3: Quarteto fantástico: o fim, nº 2, Agosto 2007  

 

Figura A.40: fragmento 40 da revista 3. 



90 
 

 

Figura A.41: fragmento 41 da revista 3. 
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Figura A.42: fragmento 42 da revista 3. 
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Figura A.43: fragmento 43 da revista 3. 
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Figura A.44: fragmento 44 da revista 3. 
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Figura A.45: fragmento 45 da revista 3. 
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Figura A.46: fragmento 46 da revista 3. 
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Figura A.47: fragmento 47 da revista 3. 
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Figura A.48: fragmento 48 da revista 3. 
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Figura A.49: fragmento 49 da revista 3. 
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Figura A.50: fragmento 50 da revista 3. 
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Figura A.51: fragmento 51 da revista 3. 
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Figura A.52: fragmento 52 da revista 3. 
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Figura A.53: fragmento 53 da revista 3. 
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8.1.4 Revista 4: Quarteto fantástico: o fim, nº 3, Setembro 2007  

 

Figura A.54: fragmento 54 da revista 4. 
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Figura A.55: fragmento 55 da revista 4. 
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Figura A.56: fragmento 56 da revista 4. 
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Figura A.57: fragmento 57 da revista 4. 
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Figura A.58: fragmento 58 da revista 4. 
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Figura A.59: fragmento 59 da revista 4. 
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8.1.5 Revista 5: Lanterna Verde, Os novos 52!: A escuridão chega a Terra, nº 15, Maio 2013 

 

Figura A.60: fragmento 60 da revista 5. 
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Figura A.61: fragmento 61 da revista 5. 
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8.1.6 Revista 6:Lanterna Verde, O dia mais claro: o poder do armeiro, nº 39, Novembro 2011 

 

Figura A.62: fragmento 62 da revista 6. 
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Figura A.63: fragmento 63 da revista 6. 
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Figura A.64: fragmento 64 da revista 6. 
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Figura A.65: fragmento 65 da revista 6. 
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8.1.7 Revista 7:Prelúdio para a crise final: a morte dos novos deuses começa aqui, nº 4, 

Dezembro 2008 

 

 

Figura A.65: fragmento 65 da revista 7. 
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8.1.8 Revista 8:Universo Marvel: Mantendo a raiva!, nº 39, julho 2013 

 

Figura A.66: fragmento 66 da revista 7. 
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DVD REFERENTE AOS FILMES SELECIONADOS 
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IMAGENS DAS REVISTAS (COLORIDO) 

 

 

 

 


