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RESUMO 

É fato que o ensino de física atualmente é encarado com desmotivação pelos alunos

nas escolas brasileiras, devido à matematização do ensino de ciências e de um

outro  grande  motivo,  a  falta  da  interdisciplinaridade;  assim  a  aproximação  com

professores de outras áreas torna-se de fundamental  importância  para possíveis

mudanças e também para a compreensão deste trabalho. Temos como proposta

principal  a  interação  entre  duas  culturas,  a  Física  e  a  Literatura,  além  de

defendermos  o  uso  da  História  e  Filosofia  da  Ciência  como  uma  ferramenta

importantíssima  para  o  ensino  de  física  nas  escolas,  contribuindo  para  uma

formação reflexiva e crítica do estudante perante seu papel na sociedade. O nosso

estudo  resultou  na  elaboração  de  uma  apostila  com  o  intuito  de  auxiliar  os

professores  a  integrar  esta  proposta  nas  práticas  educativas  e  criando  outras

alternativas para a sala de aula na perspectiva de tornar o ensino de física mais

instigante e produtivo.  

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade. Física e Literatura. Ensino de Física. História

e Filosofia da Ciência.

 

 



ABSTRACT

It is known that the teaching of Physics faces the demotivation of learners in Brazilian

schools nowadays, due to the mathematization of the teaching of Science. Another

reason  for  this  demotivation  is  also  the  lack  of  interdisciplinarity.  Therefore  it  is

important that physics teachers Interact with teachers from other areas of knowledge.

The  main  goal  of  this  work  is  to  promote  the  interaction  between  Physics  and

Literature. It is also recognized the relevance of the History and the Philosophy of

Science as a tool in the teaching of Physics in schools contributing to a reflexive and

critic formation of students in relation to their roles in society. The workbook aimed to

create more alternatives in the classroom so that the teaching of Physics might be

more provoking and productive.

Key-words:  Interdisciplinarity.  Physics  and  Literature.  The  teaching  of  Physics.

History and Philosophy of Science.
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1.Introdução 

Com o passar dos anos, a incorporação da História, Filosofia e também da

Sociologia junto ao ensino de ciências tem sido um tema recorrente em palestras,

dissertações,  dentre  tantos  outros  trabalhos  pedagógicos  e  de  fato  existe  uma

lacuna entre a abordagem utilizada em sala de aula pelos professores para com os

verdadeiros aspectos científicos, no qual a realidade cotidiana exige.

Durante minhas experiências vividas em estágios como monitor de turma e

até mesmo como um simples ouvinte pude observar claramente a necessidade de

inserir  fatos  históricos  que  possam  auxiliar  uma  abordagem  mais  próxima  da

realidade dos estudantes a favor de um ensino de ciências,  especificamente em

física, menos matematizado e mais claro aos olhos do público alvo.  

 O desinteresse dos alunos é notório quando lhes é apresentado uma maçante

abordagem sem que seja observado o fim a que se destina a atividade, tão pouco

fazendo um paralelo com a realidade do educando. Embora a abordagem seja feita

através  de  um  conteúdo  programático  “didático”  que  falha  com seu  método  de

ensino.  Esquece-se, ou não são aproveitadas, as bases históricas e também, por

sua vez, inúmeras referências literárias, para que haja uma ligação entre ensino,

interesse e aprendizagem. A aproximação entre essas frentes, História, Filosofia e

Sociologia (HFS) e literatura com a física é de importância considerável para uma

melhoria no ensino atualmente, além disso, objetiva-se contribuir para a formação de

um cidadão crítico e ativo perante a sociedade.

Apesar de a linha de ensino Ciência e Tecnologia e a Sociedade (CTS) ter

relação com o tema que será proposto e abordado neste trabalho, teremos como

base e objeto de estudo a aproximação entre HFS, Literatura e também a Arte com o

ensino de física, que permeia nas escolas de hoje em dia, buscando atingir os níveis

de educação fundamental (9° ano) e médio. Um dos objetivos a ser alcançado nesta

monografia é expor uma metodologia de ensino que auxilie o professor em sala de

aula, para que este proporcione motivação ao seu aluno, uma melhor compreensão

dos  conceitos  científicos  e  episódios  fundamentais  da  história  da  ciência,  um

desenvolvimento conceitual histórico, e principalmente a humanização da Física. 

Explorando a ponte intrínseca existente  entre  HFS,  Literatura e  a ciência,

optamos por dividir a monografia em três capítulos. No primeiro apresentamos como



ocorreu o uso da HFS no ensino de ciência e física ao longo dos anos. No segundo

capítulo, abordamos a importância do uso de elementos da história da ciência no

ensino  de  ciências,  perante  os  problemas  existentes  no  ensino  de  física  que  a

literatura  de  uma  maneira  geral  nos  traz,  também a  relação  entre  linguagem e

ciência, e literatura e ciência. A Apostila se configura como o principal resultado e

traz exemplos que demonstram a possibilidade de relacionar física e literatura, além

de  servir  como  um  embrião  as  ações  do  professor  durante  suas  aulas.  Como

capítulo final teremos alguns comentários.   



2.HFC no processo de ensino-aprendizagem da Física

De acordo com a minha experiência como aluno de ensino médio, e também

durante  a  prática  como  estagiário,  observando  aulas  e  analisando  materiais

didáticos,  pude  perceber  uma  dificuldade  em  tornar  o  ensino  da  física  mais

interessante  para  os  alunos.  Ao refletir  sobre  essa dificuldade,  considerei  que a

inserção da HFC nesse contexto poderia trazer uma grande contribuição no que diz

respeito à humanização da matéria, facilitar o processo de ensino-aprendizagem da

física,  transformar o aluno em um cidadão com pensamentos científico-críticos e

uma compreensão mais proveitosa do conhecimento científico.      

Segundo Matthews (1994), a motivação e a humanização do conteúdo são

consequências  do  uso  adequado  da  HFC  proporcionando  aos  alunos  uma

compreensão  mais  adequada  dos  conceitos  científicos.  O  uso  equivocado  dos

aspectos  histórico-filosóficos  gera  ideias  e  visões  distorcidas  sobre  a  ciência,

tornando-a de natureza indiscutível, inquestionável. 

No entanto, o que se compreende por História e Filosofia da Ciência? Hidalgo

e Lorencini Junior (2016) constatam que não existe consenso com relação ao termo,

porém reconhecem a importância de se trabalhar a história e filosofia da ciência com

o objetivo de formar aprendizes mais interessados, mais críticos e mais reflexivos.

Para isso, é necessário um estudo da HFC que busque um conhecimento integrado,

envolvendo dois tipos de abordagens: 

               “[...]uma abordagem internalista - que diz respeito aos fatos, teorias e

conceitos  que  competem  e  se  corroboram  entre  si;  uma  abordagem

externalista - que diz respeito aos aspectos sociais, políticos e econômicos

do espaço tempo a que a ciência foi e está exposta [...]”.  (Martins4,2005

apud Hidalgo; Lorencini Junior, 2016, p.20).

A utilização desses dois tipos de abordagens, internalista e externalista, têm

por  objetivo  evitar  que fenômenos complexos e  conceitos  se  decomponham em

termos simplificados, tornando-os mais importantes do que os próprios fenômenos –

Reducionismo.



Essas abordagens são identificadas quando alguns materiais são feitos e têm

por  objetivo  combater  os  reducionismos  presentes  na  Ciência.   Na  maioria  das

vezes a História da Ciência é trabalhada através de uma abordagem exclusivamente

internalista, sem ser levado em conta o processo social, cultural e político em que o

método científico utilizado se encaixava. Além de se fazer ausente uma abordagem

externalista  sobre  o  tema  em  questão,  o  que  reforça  as  simplificações  dos

fenômenos e seus conceitos.

Temos  como  exemplo  de  reducionismo  científico,  as  críticas  feitas  aos

estudiosos do passado sendo baseadas em teorias atuais, sem dar o devido espaço

para as abordagens externalistas em que estes estavam inseridos. Condenar, por

exemplo, Empédocles pela sua teoria de dinamicidade dos elementos (água, terra,

ar e fogo) como variância das espécies no século IV a.C., sem levar em conta os

aspectos de caráter sociocultural que ele vivia é um equívoco.

               “[...] As discussões acerca dos conceitos de variação de espécies propostas

por Empédocles devem ser compreendidas à luz de uma sociedade lógica

em formação, isto é,  como ideias pensadas em um momento em que o

misticismo começava a ser retirado do aspecto central de compreensão do

mundo[...]”. (Maria6, 2003 apud Hidalgo; Lorencini Junior, 2016, p.21).

 

Como  inserir  a  HFC  no  ensino  e  aprendizagem  de  ciências  é  outro

questionamento importante. Para Matthews (1995) a HFC pode ser uma alternativa

constante para combater a desmotivação com o Ensino de Ciências, que culmina

em altos índices de analfabetismo científico. 

Este  ocorre  em  índices  consideráveis,  devido  à  falta  de  interesse  dos

estudantes por  ciências,  por  falta  de  motivação dos professores  e  estrutura nas

escolas, como exemplo a falta de laboratórios. Em outros países, o analfabetismo

científico também foi identificado através de relatórios e estudos, como demonstram

a  BAAS (Associação  Britânica  para  o  Avanço  da  Ciência)  e  AAAS  (Associação

Americana para o Avanço da Ciência) intitulada de projeto 2061 – “Ciência para

todos os americanos”(1985).



O projeto 2061 teve seu início em 1985, através de um movimento a fim de

estudar e revisar de maneira integral o ensino de ciências nas escolas. Após quatro

anos de análises e debates, foi publicado em um relatório de doze capítulos com o

nome de Ciências para todos os americanos (AAAS).

Assim o uso da HFC é válido, pois pode contribuir para uma alfabetização

científica que tenha como foco a preparação do aluno perante a sociedade. Para

que  este  pense  de  maneira  crítica-reflexiva  e  responsável;  compreendendo  os

conceitos, métodos, implicações e aplicações da Ciência no seu cotidiano.  Além, de

ser uma maneira de humanizar o processo de ensino. 

A relação entre a História, Filosofia e a Ciências permite um conhecimento

integrado no processo de ensino, sem as simplificações e os reducionismos que

fazem do cientista um gênio, ou um mito. Tendo em vista que todo mito é perigoso.

Já que essa inibe o pensamento crítico e reflexivo, que tem grande colaboração para

a alfabetização científica. Sobre essa questão, Vinali (2007) evidência que

 “ [...] o processo de aprendizagem de uma ciência é tão complexo que

o exercício docente somente pode ser estruturado de maneira quase

artesanal[...]”.  

Nessa linha de pensamento, o autor diz que a estruturação sendo analisada a

partir da perspectiva da HFC, se divide em três concepções sobre como se aprende

ciências.

1ª Concepção: utiliza a HFC em caráter pontual e cumulativo, a partir  das

concepções do Modelo de Mudança Conceitual (MMC). Tem como objetivo, quando

aplicado ao Ensino de Ciências, gerar conflitos cognitivos ao estudante. 

Thomas Kuhn com suas concepções filosóficas defende aspectos pontuais

que, ratifica o paradigma científico vigente, ou seja, com o Ensino de Ciências a

partir  da  HFC  objetivando  fortalecer  a  “ciência  normal”,  como  discutida

anteriormente.

“[...] É preciso considerar que, apesar de a importância que o trabalho de

Kuhn teve para a compreensão da epistemologia científica, bem como sobre

as percepções da própria História da Ciência, suas aplicações no âmbito do

ensino, em geral,  apontam para uma atividade essencialmente autoritária



por parte do professor  e passiva por parte do estudante[...]  ”  (Hidalgo e

Lorencini Junior, 2016, pag.32).

O modelo  foi  bastante  usado  tendo  como exemplo  o  trabalho  de  Silveira

(1992),  que  se  baseou  nas  ideias  do  MMC,  e  tinha  por  objetivo  ultrapassar  as

concepções alternativas que se baseavam em teorias científicas. Nesse contexto, foi

constatado  que  a  utilização  da  HFC está  ligada  a  uma dogmatização  científica.

Assim, as concepções dos alunos trazidas do seu cotidiano para a sala de aula,

serão  totalmente  descartadas.  Tornando  o  ensino  exclusivamente  autoritário  por

parte do professor.     

2ª Concepção: busca encontrar paralelos entre o pensamento científico e o

pensamento dos estudantes. A utilização da HFC enquanto paralelo tem por objetivo

entender  o  pensamento  do  aluno,  com  relação  a  algum  conceito.  Assim,  uma

abordagem feita a partir da HFC será capaz de apontar obstáculos epistemológicos

envolvidos.

Bizzo1, em um trabalho com este enfoque, apresenta a seguinte afirmação: 

“[...]Os paralelos não são necessários e nem sempre obrigatórios,  no entanto,  às

vezes, parecem ser ferramentas úteis para a compreensão dos modelos à primeira

vista sem sentido”. Como exemplo a estes paralelos, podemos citar as confusões que

surgiram a partir da expressão Origem das Espécies, cunhado por Darwin em 1859.

O termo que fazia menção aos processos de diferenciações das espécies, ou seja, à

especiação,  foi  mal  interpretado  por  muitos  indivíduos  da  sociedade,  sendo

compreendido como uma menção à criação primeira de todas as espécies; e dessa

má interpretação é possível  encontrar muitas derivações que se perpetuaram[...]”.

(Bizzo, 1993 apud Hidalgo; Lorencini Junior, 2016, p.33).

Vale ressaltar  que quando se utiliza a HFC nessa concepção, em sala de

aula,  deve  ser  necessária  uma  abordagem  vasta  com  relação  aos  contextos

históricos  apresentados  em  cada  conceito.  Assim,  evitando  perpetuar  os

reducionismos já mencionados.

1 Bizzo, “História de la Ciência y Enserñanza de la Ciência: Que Paraelismos Cabe 

Estabelecer?” Comunicacíon Lenguaje y Educacion, 18 (1993): 10



3ª  Concepção:  utilizar  a  HFC  como  um  fator  sociocultural  aceito.  Nesse

aspecto  podemos ressaltar  a  importância da  construção do conhecimento,  como

fundamental para a inserção da HFC. Através de discussões em grupos, e levando

em consideração todas as influências políticas e sociais vividas pelo aluno.

Segundo Fleck2 (1935, apud Hidalgo; Lorencini Júnior, 2016, pag.35)

“[...]  o  conhecimento  se  dá  pelas  relações  intra  e  inter-coletivas,  ou  seja,  pelas

interações entre  sujeito,  o  objeto  e também o meio em que estão inseridos [...]”.

(Hidalgo e Lorencini Junior, 2016, p.35).

Cada  indivíduo  está  inserido  em  inúmeros  pensamentos,  assim,  o

compartilhamento dessas diferentes maneiras de pensar, por  si  só geram novas

possibilidades de ensinamento. Considerar tudo que envolve o aluno além da sala

de aula é de extrema importância para o entendimento de um método científico

satisfatório. 

Outro ponto importante para que a inserção da HFC no ensino de ciências

aconteça com êxito, seria uma reflexão dos docentes sobre as suas práticas em sala

de aula e também sobre sua formação como professor; no entanto esse assunto

será melhor abordado no próximo capítulo. 

2 Fleck, La Génesis 



3. Literatura e Ciência 

A ideia  central  deste  capítulo  é  apresentar  a  necessidade de se  inserir  a

literatura no ensino de ciências. Serão utilizadas poesia, letras de música, diálogos

em revistas  de  quadrinhos  dentre  outras  formas.  Ressaltamos  a  importância  de

trabalhos interdisciplinares que abordem aspectos históricos e epistemológicos na

aproximação entre literatura e ciência, representada pela arte de uma maneira geral

e pela física respectivamente. A relevância de interagir com professores de áreas

como a literatura, língua portuguesa, história e também filosofia será de grande valor

para incluir a física de maneira atrativa e verdadeira aos olhos dos alunos; como

mencionada anteriormente a interdisciplinaridade será de extremo valor para uma

maior motivação e complementação do ensino de ciências.

          Acredito que a ponte entre essas duas culturas possa trazer benefícios para a

aprendizagem do conhecimento científicos,  como: construir  um diálogo perspicaz

entre o aluno e o mundo, promover a imaginação e o pensamento reflexivo, tocar o

aluno desmotivado pelo ensino tradicional que é praticado atualmente, dentre outros

argumentos, o mais importante, é que o processo de ensino de ciências, de física

especificamente, não pode se privar da presença e da interação com outras culturas,

como a literatura, arte, música e claro a utilização da HFC na metodologia de ensino

ou na transposição didática. 

“[...] No final do século passado eu costumava dizer que precisávamos levar a física

do século XX para a sala de aula antes que ele (o século XX) acabasse. Neste início

do novo século, tomando como referência o número de aulas de física que estão

presentes nas escolas de ensino médio da rede pública de São Paulo, e a forma de

atribuição de aula que a Secretaria de Educação desse estado vem adotando, eu

diria que precisamos colocar a física de qualquer século na sala de aula antes que ela

(a física na escola) acabe! [...] ” (Zanetic,2006).

          



 O professor que exerce sua prática sem direcionar o seu olhar para a utilização

dessas ferramentas, que são capazes de tornar a física mais atraente e justa ao

entendimento do estudante, precisa refletir sobre a sua metodologia em sala de aula

e buscar  novas maneiras  para  lecionar;  tendo em vista  que a sua formação na

Universidade como docente pode não ter sido satisfatória. 

           De acordo com minha vivência universitária, percebi um descaso com as

disciplinas ligadas à educação por parte dos alunos e até de certos professores de

física que não possuem a licenciatura como formação básica. Infelizmente ainda

existe uma avaliação negativa sobre a importância dos componentes curriculares

específicos  do  curso  de  licenciatura  em  física.  Vou  além  dessas  críticas,  o

preconceito  contra os licenciandos é notório  ao longo do período de graduação.

Estou  me  referindo  a  estas  críticas  porque  muitos  dos  alunos  do  curso  de

bacharelado, em algum momento de suas vidas ou carreiras como pesquisadores,

acabam se deparando com a sala de aula, nem que seja apenas como o seu “ganha

pão”. Assim, esses “professores” acabam contribuindo mais ainda para um ensino

de física tecnicista, pobre com relação à presença da literatura, da história e filosofia.

Tendo em vista que o seu contato com matérias como Didática, Prática de Pesquisa

e Ensino e Organização da Educação no Brasil não existiu. 

Inserir a Literatura no ensino de ciências logicamente não é uma missão fácil. Além

de todas as dificuldades já apresentadas ainda existe uma certa resistência com a

interdisciplinaridade  nas  escolas  por  parte  dos  professores  de  ciências.  Uma

aproximação entre os docentes das áreas de Literatura e Português para com os de

Física será fundamental  para  o sucesso de um ensino mais reflexivo,  atrativo  e

consequentemente para uma compreensão correta sobre a proposta deste material.

Os diálogos entre o saber, ideias e conteúdo é essencial para melhorar o ensino de

física. 

   



4. A apostila 

A apostila é uma forma de compartilhar meios alternativos para o ensino de

física no ambiente escolar, de modo simples, compacto e ilustrativo. Assim, um dos

principais objetivos é conscientizar a classe docente de que a física, na verdade, a

ciência de uma maneira geral,  pode ter a literatura como ferramenta de apoio à

compreensão  das  ciências,  de  modo  que  se  possa  despertar  a  curiosidade  e

interesse dos alunos. A ponte entre as culturas citadas, física e literatura, ocorrerá

através  de  sugestões  como:  filmes  científicos,  documentários,  letras  de  música

como samba e a MPB, poesias indígenas de etnia guarani e dentre outros recursos

que serão utilizados. 





Física e Literatura um breve passeio entre

duas culturas.  

Rafael M. Morales  
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1.Introdução

           A apostila tem por objetivo sugerir atividades práticas para a sala de aula

tentando  estabelecer  uma  relação  entre  duas  culturas,  a  Física  e  a  Literatura.

Através  de  ferramentas  como  o  uso  de  filmes,  letras  de  música  (samba),

documentário científico, e até mesmo poesia indígena, foram sugeridos exemplos de

aula que possibilitem uma física mais interessante e humana perante os olhos dos

alunos. 

           Vale ressaltar que a interação com professores de disciplinas como literatura,

português, história, filosofia, artes é de caráter fundamental para o entendimento das

ideias  apresentadas  na  apostila  e  outro  aspecto  importante  encontrado  nos

exemplos é a interdisciplinaridade que existe entre os assuntos abordados. 



2. Referencial Teórico 

           Este trabalho tem o objetivo de construir a compreensão por meio de ideias

reflexivas com relação às práticas escolares do professor, e que a utilização desses

meios citados sirva como auxiliadores perante a situação atual do ensino de ciências

dentro das salas de aula, tentar desconstruir  a ideia de que a Física é baseada

apenas em números e equações prontas será um dos propósitos da apostila.

Comungando dessa visão, os professores que utilizarem um ou alguns dos

recursos que serão apresentados nesta apostila se fará necessário que estes se

posicionem como mediadores entre o conhecimento e os estudantes. Mediadores?

Sim,  aqueles  que  compreendem  o  processo  de  ensino  como  uma  ferramenta

agregadora  de  conhecimento,  capaz  de  despertar  o  interesse  dos  alunos,

principalmente aqueles que possuem grande defasagem. Será necessário entender

que o saber compartilhado tem maior valor do que quando manipulado e individual. 

Atentar para as práticas exercidas em sala de aula é de extrema importância

para que ocorra uma integração de conhecimento entre a comunidade escolar e o

professor.  Compreendo  a  sala  de  aula  como  um  espaço  favorecido  para  a

experimentação  e  a  reflexão,  que  são  ingredientes  fundamentais  para  a  prática

docente. A autocrítica com relação aos objetivos que precisam ser alcançados pelo

trabalho do professor feito em sala tem que ser constante e sincera, a renovação e a

quebra  de rotina  pedagógica  precisam estar  presentes  no cotidiano do docente;

entendam a quebra de rotina pedagógica como uma alternativa de aprimoramento

da prática pedagógica e o método de aprendizagem adotado. Nesse sentido,

“[...] a reflexão sobre o seu ensino é o primeiro passo para quebrar o ato de

rotina,  possibilitar  a  análise  de  opções  múltiplas  para  cada  situação  e

reforçar  a  sua  autonomia  face  ao  pensamento  dominante  de  uma  dada

realidade [...]”3

33ALARCÃO, Isabel (Coord.). Formação reflexiva de professores: estratégias de 

supervisão. Porto: Porto Editora, 2005, p.82 e 83.



Assim para que esta reflexão ocorra é necessário que o profissional busque

respostas para alguns questionamentos, tais como:

Qual o meu propósito ao ensinar minha disciplina?

A maneira que trabalho é a correta?

Consigo alcançar os resultados que desejo conforme a maneira que trabalho?

Minha metodologia de trabalho é eficaz?

Esse processo de auto questionamento é denominado de “[...] a prática reflexiva,

compreendida  como a  busca  de um equilíbrio  entre  o  ato  de  rotina  e  o  ato  de  reflexão[...]”.4 é

necessário refletir sobre as práticas educativas em sala de aula urgente, apesar das

inúmeras dificuldades que nós professores encontramos no ambiente escolar. O ato

de reflexão deve ser cotidiano, após cada aula lecionada.  

Acredita-se  na  influência  positiva  deste  material  para  os  estudantes,

principalmente  para  aqueles  que não possuem aptidão para  a  física.  A ideia  da

Apostila  surge  exatamente  numa  tentativa  de  diminuir  essa  visão  negativa  e

exagerada que existe à cerca do ensino de ciências. E como fazer isso? Fazendo

uma ponte entre duas culturas, a Física e a Literatura, espero copiosamente que a

literatura, em suas diversas maneiras, que se apresenta para a comunidade escolar,

possa ajudar neste processo complicado que é construir um novo papel da ciência

na vida acadêmica do aluno e na sociedade atual.   

A visão que apresento a respeito do processo de ensino de ciências está

baseada em minhas experiências cotidianas em sala de aula como estagiário, como

professor  do  ensino  médio  e  até  mesmo  na  época  de  estudante  que  pouco

compreendia o uso exagerado dos números sem conseguir compreender de fato as

causas dos problemas estudados, e pior ainda, sem ter nenhuma noção de como

certos fenômenos físicos associados ao meu dia-dia aconteciam e dificilmente as

respostas  aconteciam em uma  aula  de  física  convencional  para  com o  método

adotado pelo professor, que em sua grande maioria era apenas expositivo e sem

nenhuma contextualização do assunto abordado.  Não que a aula expositiva não

tenha seu valor, pelo contrário, quando agregada a outros recursos é de extrema

4CARDOSO, Celso Aparecido. Formação crítico-reflexiva: a relação teoria e prática. 

Integração: ensino, pesquisa, extensão, ano VIII, nº 30, agosto de 2012, p.2.



importância.  No entanto,  seguir  apenas nessa direção tão  somente  irá  contribuir

para a matematização da ciência e para o analfabetismo científico. 

Que professor nunca ouviu de seu aluno as famosas frases do tipo:

Professor  qual  fórmula  devo  gravar?  Quais  as  fórmulas  que  irão  cair  na

prova?

Nossa! Todas essas equações? E dentre outras interrogações feitas. 

Podemos compreender que essas perguntas sejam cabíveis dentro de um

cenário no qual o que menos se ensina é a Física. A parte mais interessante de uma

matéria incrível é deixada de lado e substituída por equações apenas sem se ter o

cuidado de apresentar o que essas leis físicas significam. Assim é de se esperar que

esses alunos tenham a tendência de apenas reproduzir o que lhe é ensinado, e vale

ressaltar que os próprios professores são produtos deste mecanismo tecnicista de

aprendizagem, que acaba se tornando um ciclo vicioso e assim comungando com as

práticas do lecionador adotadas em sala. Na verdade, esse processo cíclico tem por

início as universidades, onde era para ser o espaço de desconstruir essa ideia e

realidade, ainda se adota esta metodologia de ensino como parâmetro pedagógico. 

  Temos que concordar que o procedimento não é nada fácil,  desconstruir

essas características enraizadas é uma missão bem complicada. Assim, intensificar

esse  modelo  apenas  irá  piorar  a  situação  já  instaurada  no  ensino  de  ciência,

gerando desinteresse do alunado, e de certa maneira não revelando o que a física

pode representar e influenciar nas escolhas e na vida de uma pessoa. Acredito que

a ciência possa ser um instrumento importantíssimo para a construção do indivíduo

como um cidadão crítico e ativo perante a sociedade no qual ele está inserido.

A coexistência entre a ciência e sua influência na formação do indivíduo é

fato,  assim vejo  o  papel  do  professor  de  física  não  apenas  como auxiliador  na

formação  acadêmica do aluno,  mas  sim,  além de influenciador  nas tomadas  de

decisões futuras do estudante, um espelho para sua formação como indivíduo.

Creio que o domínio teórico desse material não será o suficiente para quebrar

as barreiras que ao longo da história foram fincadas aos pés da ciência. Encaro este

material como uma breve e boa alternativa no combate a péssima perspectiva da

física, vista de um referencial de um aluno treinado a reproduzir números apenas. 



Como mencionado anteriormente,  as  aulas  propostas  serão chamadas  de

exemplos, acredito que o nome tem algo interessante por definição, pois, além de

servir  como  uma  sugestão  ou  até  mesmo  um  modelo  para  aulas  de  física,  o

professor  terá  toda  autonomia,  e  esse  é  um  dos  pressupostos  balizadores  da

apostila. É a autonomia que lhe permitirá modificar o que for cabível de mudança.

Nem todas as escolas possuem o tempo de hora/aula iguais, a forma escolhida por

cada professor para lecionar é diferente perante cada turma ou até mesmo com

relação aos conceitos abordados sobre cada conteúdo e além de outras variantes

existentes nas metodologias adotadas em sala de aula.   

Ao ler a apostila o professor ou qualquer outra pessoa, encontrará diversos

exemplos  sobre  a  possibilidade  de  relacionar  a  física  com inúmeras  culturas  e,

assim, o professor ficará responsável em sala por fazer a ponte entre essas culturas.

Logo se  faz  necessário  que o  intermediador, no caso o professor, busque estar

sempre atualizado e disposto a encarar desafios, sair da zona de conforto em suas

aulas. 



A Origem

Recurso utilizado: filme de ficção científica. 

Figura 1: Cartaz divulgação do filme A Origem5

Fonte:https://http2.mlstatic.com/dvd-filme-a-origem-usado-D_NQ_NP_825857-

MLB27105578938_032018-F.web

Sugestão: Em uma aula de Óptica no qual o assunto abordado for espelhos

planos, o filme A origem, possui uma cena de aproximadamente 10 minutos bastante

interessante  e  rica  para  explicar  o  conceito  de  formação de imagens entre  dois

espelhos planos colocados paralelamente um ao outro, formado infinitas imagens. O

professor poderá apresentar inicialmente a cena do filme aos alunos e a partir desse

5 A Origem é um filme de ficção científica lançado em 2010. Escrito, dirigido e produzido 

por Christopher Nolan.



momento  discutir  a  ideia  do  número  de  imagens  formadas  entre  dois  espelhos

planos e o ângulo entre eles.

Objetivo:  compreender  o  fenômeno  de  formação  de  imagens  entre  dois

espelhos planos.

A foto  abaixo  foi  tirada  em uma  de  minhas  aulas  dadas  em uma escola

particular sobre a formação do número de imagens em espelhos planos. Usamos

dois espelhos planos e um objeto, a medida que o ângulo entre os espelhos era

modificado o número de imagens formadas variava.

Figura 2: Aparato experimental6 para o estudo de formação de imagens de um

objeto entre dois espelhos planos.

Fonte: Aparato experimental, Rafael Martins Morales.

6 Recurso proposto e utilizado pelo autor em aula ministrada em escola da rede 

particular.



O tigre azul celestial (O eclipse)

Recurso utilizado: poesia indígena Guarani (Livro: Ymaguare7) e os conceitos 

de Galileu 

Galilei com relação aos fenômenos de Lua cheia e eclipse lunar.

   Trecho do livro Ymaguare – Mokôi po há Mbohapy (página 49): 

“O Tigre Azul,  que no idioma guarani  é  Baipu Tuvy ou Chivy, mata a  lua

durante sete dias, que são os dias em que a lua fica invisível. Então, os filhos da lua

– estrelas do céu – juntam os pedaços, jogam sangue neles, revivendo o pai lua,

que volta, a ser como a lua crescente.”

                                        Figura 3: Capa do livro

Fonte: Encontro Ymaguare 2016, Paraty.

7 Livro que traz a cultura de três comunidades indígenas da região de Paraty 

(Araponga, Bracuí, Paraty Mirim), como por exemplo música, pinturas, esculturas e 

outros tipos de criação artesanal.



Sugestão: A partir da leitura do trecho acima o professor poderá confrontar as

diferenças entre o fenômeno de lua nova e o eclipse. Mostrar aos alunos que um

mesmo conceito, ideia podem ser analisados a partir de visões diferentes.

É importante que o professor, no momento logo após expor a poesia e gerar o

mínimo de interesse no estudante, introduzia o conteúdo sobre Lua nova e o eclipse

lunar. Como por exemplo, dizer como cada situação se encaixa na ilustração da

figura 4.

Na fase Nova, acontece um alinhamento Sol-Lua-Terra, o observador terrestre

não pode ver  a  face iluminada da Lua,  pois  ela  não está  voltada para  o nosso

planeta. Durante a fase Cheia acontece o alinhamento Sol-Terra-Lua e, desta forma,

a face iluminada do satélite volta-se para a Terra. Todo o disco lunar fica visível e

temos as belas noites de Lua Cheia.

Figura 4: Esquema sobre faces da Lua e eclipses.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/eclipse1.jpg

       O eclipse da Lua acontece sempre durante a Lua Cheia, pois é nessa fase que

a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Entretanto, esse fenômeno não ocorre

todos os meses porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano

da órbita da Terra em relação ao Sol.

  



Objetivo: Compreender e diferenciar os fenômenos do Eclipse e Lua nova.

Além,  de  confrontar  os  problemas enfrentados  por  Galileu  com relação  à  igreja

católica, quando proposto o modelo heliocêntrico.   

Aprofundamento:  Uma  questão  importante  a  ser  abordada  pelo  professor

pode ser a ligação entre ciência e religião, a suposta perseguição sofrida por Galileu

Galilei pela Igreja Católica ao propor o modelo Heliocêntrico, contrapondo a ideia de

que a Terra como o centro do Universo.

A história da Eletricidade: A Faísca

Recurso utilizado: audiovisual - documentário da BBC8

Episódio 1

Figura 5: Instantâneo do audiovisual 

Fonte: Documentário da BBC, A história da eletricidade parte 1

    Objetivo: Aprender sobre os conceitos básicos da eletrostática, interação

entre  cargas  (positivas,  negativas,  neutras),  processos  de  eletrização,  fluxo  de

elétrons (corrente elétrica).

8 O documentário audiovisual apresenta informações com relação ao surgimento da 

eletricidade.



O professor poderá começar a aula falando sobre a ideia de fluxo de elétrons

em um condutor sólido (fio metálico) e como esse processo ocorre em uma lâmpada

fluorescente através dos íons.  

Figura 6: Ilustração sobre fluxo de cargas

Fonte:http://slideplayer.com.br/slide/10275267/33/images/2/Corrente+El

%C3%A9trica+Corrente+El%C3%A9trica+=+i+=+Fluxo+de+Cargas.jpg

O  documentário  além  de  ser  uma  ótima  fonte  com  relação  a  conteúdos

físicos, relaciona muito bem os processos históricos que ocorriam na época, de uma

sociedade em que estava preste a presenciar o surgimento de algo fundamental

para a evolução da humanidade, a eletricidade. 

Se  o  professor  quiser  dar  continuidade  aos  conteúdos  relacionados  à

eletrostática  e  até  mesmo a  eletrodinâmica,  a  BBC fornece  mais  dois  episódios

sobre a história da eletricidade. Muito rico em conteúdos físicos e sensacionais com

respeito aos processos históricos, às intrigas entre os cientistas da época e além de

descrever muito bem a ajuda da ciência no período da Segunda Guerra Mundial,

através do surgimento do telégrafo e do radar. 



  

Além do espelho

Recurso utilizado: poesia em forma de letras de música  

Autores: João Nogueira e Paulo César Pinheiro 

Além do espelho 

Quando eu olho o meu olho além do espelho

Tem alguém que me olha e não sou eu

Vive dentro do meu olho vermelho

É o olhar de meu pai que já morreu

O meu olho parece um aparelho

De quem sempre me olhou e protegeu

Assim como meu olho dá conselho

Quando eu olho no olhar de um filho meu

A vida é mesmo uma missão

A morte uma ilusão

Só sabe quem viveu

Pois quando o espelho é bom

Ninguém jamais morreu

Sempre que um filho meu me dá um beijo

Sei que o amor de meu pai não se perdeu

Só de olhar seu olhar sei seu desejo

Assim como meu pai sabia o meu



Mas meu pai foi-se embora no cortejo

E eu no espelho chorei porque doeu

Só que vendo meu filho agora eu vejo

Ele é o espelho do espelho que sou eu

A vida é mesmo uma missão

A morte uma ilusão

Só sabe quem viveu

Pois quando o espelho é bom

Ninguém jamais morreu

Toda imagem no espelho refletida

Tem mil faces que o tempo ali prendeu

Todos têm qualquer coisa repetida

Um pedaço de quem nos concebeu

A missão de meu pai já foi cumprida

Vou cumprir a missão que Deus me deu

Se meu pai foi o espelho em minha vida

Quero ser pro meu filho espelho seu

A vida é sempre uma missão

A morte uma ilusão

Só sabe quem viveu

Pois quando o espelho é bom

Ninguém jamais morreu

Objetivo: Confrontar literatura, em forma de letra de samba, com os conceitos 

de óptica geométrica.

No trecho da letra abaixo, os compositores ao usarem o seu eu literário 

colocam frente a frente mesmo sem querer, alguns questionamentos corriqueiros em

sala de aula feitos pelos alunos como: 

 - Como assim professor, a imagem é formada atrás do espelho? Atrás?   



- Mas atrás do espelho não tem nada professor! 

Perguntas desse tipo podem ser solucionadas através de uma discussão 

através do trecho selecionado.

“(...) Quando eu olho o meu olho além do espelho

Tem alguém que me olha e não sou eu

Vive dentro do meu olho vermelho

É o olhar de meu pai que já morreu (...)”

 

-Quem realmente é a pessoa que está no espelho para os compositores?

-Seu pai ou seu avô, no caso dos compositores?

 Talvez essas perguntas ajudem a solucionar as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos com relação à óptica geométrica, e incremente o debate feito em sala 

de aula. No trecho abaixo também são encontradas características da óptica 

geométrica.

(...) Toda imagem no espelho refletida

              Tem mil faces que o tempo ali prendeu

              Todos têm qualquer coisa repetida

              Um pedaço de quem nos concebeu

              A missão de meu pai já foi cumprida(...)

Apesar do abuso poético dos compositores em usar o espelho como um 

objeto que ultrapassa as gerações familiares, em certo trecho da música as leis de 

reflexão em um espelho plano são observadas.



Ponto de vista

Recurso utilizado: poesia me forma de música

Autores:  Edu Krieger / João Cavalcanti 

Do ponto de vista da terra quem gira é o sol

Do ponto de vista da mãe todo filho é bonito

Do ponto de vista do ponto o círculo é infinito

Do ponto de vista do cego sirene é farol

Do ponto de vista do mar quem balança é a praia

Do ponto de vista da vida um dia é pouco

Guardado no bolso do louco

Há sempre um pedaço de deus

Respeite meus pontos de vista

Que eu respeito os teus

Às vezes o ponto de vista tem certa miopia,

Pois enxerga diferente do que a gente gostaria

Não é preciso por lente nem óculos de grau

Tampouco que exista somente

Um ponto de vista igual.

O jeito é manter o respeito e ponto final (2x)



Objetivo: compreender através de letras de músicas(samba) a ideia de referencial 

presente nos movimentos lineares, circulares e relativos, o movimento de rotação da

Terra e movimento de marés.  

Conversar sobre o movimento de maré com os alunos é um assunto muito 

interessante e despertado, assim o trecho retirado da música é um convite para abrir

uma aula com relação ao movimento de maré. 

(...)Do ponto de vista da terra quem gira é o sol

Do ponto de vista da mãe todo filho é bonito

Do ponto de vista do ponto o círculo é infinito

Do ponto de vista do cego sirene é farol

Do ponto de vista do mar quem balança é a praia(...)

Figura 7: Ilustração de como a força gravitacional atua no movimento de maré.



Fonte: http://static.hsw.com.br/gif/correntes-oceanicas-4.jpg

A ideia de como um modelo (Geocentrismo e o Heliocentrismo) pode mudar 

de acordo com o ponto de vista exposto pelos compositores da letra é confrontado 

no seguinte trecho:

[...] Do ponto de vista da terra quem gira é o sol [...] 

Usando sua poesia o artista ao se colocar no lugar da terra que vê o sol 

girando, é possível relacionar essa estrofe com o modelo Geocêntrico que já foi 

substituído pelo modelo Heliocêntrico. 

Modelo Geocêntrico

A teoria Geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada 

pelo astrônomo grego Claudio Ptolomeu no início da Era Cristã, defendida em seu 

livro intitulado Almagesto. Conforme essa teoria, a Terra está no centro do Sistema 

Solar, e os demais astros orbitam ao redor dela. Os astros estariam fixados sobre 

esferas concêntricas e girariam com velocidades distintas.



Figura 8: Modelo Geocêntrico

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/upload/e/geocentrismo(1).jpg

Modelo Heliocêntrico

O Heliocentrismo consiste num modelo teórico de Sistema Solar desenvolvido

pelo astrônomo e matemático polonês, Nicolau Copérnico (1473-1543). Conforme 

Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao 

Sol, sendo este, o verdadeiro centro do Sistema Solar. A sucessão de dias e noites é

uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo.

Figura 9: Modelo Heliocênctrico

Fonte:https://www.bing.com/images/search?

view=detailV2&ccid=1WBCVWFd&id=B06C4080053D1F7B164EEC2DCD6250FA9A2DE741&thid=OI

P.1WBCVWFdMrJp1iuAE4dWxgHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fconceptodefinicion.de%2fwp-

content%2fuploads%2f2018%2f04%2fTeor%C3%ADa-Helioc

%C3%A9ntrica2.jpg&exph=586&expw=879&q=Modelo+Helioc

%C3%AAntrico&simid=608050501645437620&selectedIndex=114&ajaxhist=0



Interestelar

Recurso utilizado: audiovisual (Filme) 

 

Figura 10: Cartaz do filme Interstelar

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-ukgHU-
uicfwk/VHe5jrlMoZI/AAAAAAAAD3s/jucLbbG8Yq8/s1600/Interstellar-cartaz-br-

30set2014.jpg

Objetivo: Compreender a ideia de espaço, tempo e sua relatividade, um pouco sobre

Gravitação e os movimentos dos planetas.

Para introduzir diálogos sobre a ideia de tempo, relatividade em umas das 

cenas do filme quando a tripulação está no planeta água se ouve um tique-taque 

proeminente da trilha sonora de fundo do filme. Os tique-taque acontecem a cada 

1,25 segundos, e para cada tique que se é possível ouvir é um dia inteiro que se 

passa na Terra. É uma ótima oportunidade para se falar de maneira branda sobre a 

ideia propostas por Einstein a respeito do paradoxo dos gêmeos.



Figura 11: Esquema Paradoxos dos Gêmeos

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
mnZjOn67Rgs/T2jjG5cNN0I/AAAAAAAAAIQ/Jwalj8J_lpA/w1200-h630-p-k-nu/Sem%2Bt

%25C3%25ADtulo.jpg

É possível fazer alguns questionamentos com relação ao tema que proposto 

para atividade em sala de aula, como por exemplo: 

Quais dos Gêmeos estará mais velho após 20 anos? 

Para  finalizar  o  debate  à  cerca  do  filme  o  professor  poderá  mostrar  um
infográfico que ilustra todos os caminhos percorrido pela tripulação até chegar na
Estação Cooper.

Figura 12: Infográfico do filme Interstelar

  



Fonte: http://www.spacejokers.it/wp-content/uploads/2015/04/PyZLE7q.jpg

Observação: O diretor do filme Interestelar, Christopher Nolan, revelou que sua 

inspiração veio das influências de 2001: uma odisseia no espaço. Que por sinal é 

um filme muito interessante para ser utilizado com ferramenta nas aulas de física 

aqui propostas.

Física em Quadrinhos

Recurso utilizado: Tirinhas de revista em quadrinhos.

Figura 13: Tirinhas de Humor



Fonte: http://www.vermelho.org.br/admin/arquivos/biblioteca/qaudri5124377.jpg

Objetivo: compreender o fenômeno de uma supernova



Na tirinha o diálogo entre as duas estrelas, uma grande e outra anã branca,

comentam sobre a morte de Betelgeuse uma estrela que é 890 vezes maior do que

o Sol e a segunda estrela mais brilhante da constelação de Órion, que por sua vez

está morrendo.

O fenômeno da supernova ocorre quando uma estrela se encontra em estágio

final  de  sua evolução e é  caracterizado quando acontece uma grande explosão

muito  brilhante,  estudos  dizem  que  durante  a  explosão  seu  brilho  pode  se

intensificar 1 bilhão de vezes com relação ao seu estado inicial.

Figura 14: Constelação de Órion

Fonte: https://hypescience.com/wp-content/uploads/2010/10/orion.jpg



A imagem é da constelação de Órion, e a estrela do lado esquerdo no alto com 

brilho alaranjado é a Betelgeuse. 

Frankenstein (O prometeu moderno)

Recurso utilizado: Física em livros de Literatura

Autora: Mary Shelley

Figura 15: Capa do livro Frankenstein

Fonte: https://portal.bookpartners.com.br/capas/9788537816547.jpg



Objetivo: compreender o surgimento da eletricidade e relacionar com a 

experiência de Galvani, e também a ética por trás da ciência.

O romance relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências 

naturais que constrói um monstro em seu laboratório, que acaba estudando livros de

mestres alquimistas, especialmente Cornélio Agripa, Paracelso e Albertus Magnus. 

Victor estuda febrilmente e acaba encontrando o segredo da geração da vida, então 

ele se dedica a construir um monstro gigantesco.

O professor poderá confrontar essa ideia da origem da vida feita por Victor 

Frankenstein com a eletricidade na experiência de Luigi Galvani, que ao usar uma rã

verificou contrações ao tocar o animal com fio de cobre e até mesmo outros metais. 

Outra situação importante é abrir uma discussão com respeito a ética da ciência. 

Usar animais em prol da ciência é algo válido? Será possível gerar a vida? Quem 

são os pais da criatura gerada? Sua família?

Figura 16: A imagem ilustra a experiência realizada por Galvani com a rã.

Fonte: http://www.afinidadelectrica.com.ar/html/Image/Articulo%20045%20-%20Volta/Articulo

%20045%20-%20Volta%20-%20Rana.JPG

https://pt.wikipedia.org/wiki/Albertus_Magnus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracelso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corn%C3%A9lio_Agripa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia


“Levei o animal para um quarto fechado e coloquei-0 sobre uma placa de

ferro;  quando toquei  a  placa com o fio  de cobre,  fixado na medula da rã,  vi  as

mesmas contrações de antes. Tentei outros metais, com resultados mais ou menos

violentos.  Com os não condutores,  todavia,  nada se produziu.  Isso era bastante

surpreendente  e  conduziu-me a  suspeitar  de  que  a  eletricidade  era  inerente  ao

próprio  animal,  suspeita  que foi  confirmada pela observação de uma espécie de

circuito nervoso sutil fecha-se dos nervos aos músculos quando as contrações se

produzem”.
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5. Considerações finais 

Encontrar meios didáticos e interdisciplinares para uma melhor aproximação

da física com a experiência vivenciada da comunidade escolar, principalmente com o

alunado,  foi  um  dos  objetivos  principais  do  material  acima  exposto.  Utilizar  a

literatura como ferramenta facilitadora neste processo foi o foco principal da apostila,

tentando despertar além do interesse pela física, o hábito da leitura. É importante

ressaltar a necessidade de uma boa interação com professores de diversas áreas

como: literatura, história, filosofia dentre outros.

Na primeira parte do trabalho foram feitas considerações sobre a importância

da História, Filosofia e Ciências com a intenção de humanizar a física. Acredita-se

que a HFC pode contribuir para a conscientização dos educandos com respeito ao

seu papel perante a sociedade como cidadão. No segundo capítulo, a aproximação

da física com a literatura foi fundamental para uma melhor compreensão à cerca da

ciência,  que  vai  além  da  matematização  proposta  pelos  materiais  didáticos

produzidos  atualmente.   Na  apostila,  foram  utilizados  recursos  como  letras  da

música popular brasileira como o samba, livros literários, filmes de ficção científica,

histórias  em quadrinhos,  além de  outras  possibilidades  para  tornar  o  ensino  da

Física mais interdisciplinar. Espera-se que este material possa contribuir para tornar

o dia-a-dia da sala de aula mais interativo e interessante.
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