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RESUMO 

 

O ensino de Física vem sofrendo diversas mudanças, principalmente, no que diz respeito aos 

avanços nas pesquisas destinadas para esse fim. Entrentato, críticas em relação ao ensino 

dessa disciplina, bem como alto índice de reprovação, podem ser observados cotidianamente 

no contexto escolar. Diversas são as causas para essa situação. No sentido de apresentar uma 

proposta educacional contemporânea, voltada à formação do estudante para o exercício pleno 

da cidadania, esta monografia apresenta uma possível aproximação entre a Física e o Meio 

Ambiente, a partir da temática poluição das águas, explorando a degradação ambiental e suas 

consequências nas águas dos rios, lagos, mares e oceanos. Para tal fim, foi proposta uma 

atividade problematizadora, com o intuito de conscientizar os estudantes sobre os efeitos 

causados pelas atitudes humanas e também fornecer-lhes meios para uma intervenção 

consciente em tais problemas.  O conteúdo escolar de Física extraído da temática ambiental 

“poluição das águas” foi o conceito de massa específica. Para o ensino desse conteúdo 

privilegiamos a abordagem experimental, cujos resultados favorecem a construção do 

conceito científico e a compreensão do comportamento de determinadas substâncias ao serem 

lançadas nos recursos hídricos disponíveis em estado líquido no nosso planeta.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Ensino de Física. Poluição das águas. Massa específica. 
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ABSTRACT 

The teaching of Physics has undergone several changes, especially regarding to advances in 

research designed for this purpose. However, critics of the teaching of this discipline, such as 

a high rate of failure, can be seen daily in the school context. There are some causes for this 

situation. In order to present a contemporary educational proposal, aimed at training  students 

for the full exercise of citizenship, this monograph presents a possible approach between 

Physics and Environment, from the thematic of water pollution, exploring environmental 

degradation  and  its consequences in water of rivers, lakes, seas and oceans. To this end, we 

propose a problem-based activity, in order to make students aware of the effects caused by 

human actions and also provide them the means to a conscious intervention in such problem. 

The school subject of Physics extracted from the environmental theme "water pollution" was 

the concept of specific mass. For teaching that content we favored the experimental approach. 

The results favor the construction of scientific concept and understanding the behavior of 

certain substances to be released on available water resources in the liquid state of our planet. 

 

Keywords: Environment. Physics Teaching. Water pollution. Specific Mass 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos avanços significativos na pesquisa em ensino de Física, em âmbitos 

internacional e nacional, o ensino propriamente dito no contexto da Educação Básica tem sido 

bastante criticado. Além dos altos índices de reprovação, é comum percebermos nos alunos do 

Ensino Médio uma rejeição ou até mesmo aversão à Física. Diversas são as causas para essa 

situação. Pietrocola (2002, p. 89) ao tratar da relação entre a Física e a Matemática e comparar 

os conteúdos da Ciência com os presentes na vida cotidiana, menciona possíveis barreiras 

para seu ensino, dentre os quais:  

 

 

os conceitos nela presentes são por demais abstratos, mantendo uma relação indireta 

com situações presentes no cotidiano; estão relacionados às situações de observação 

que invariavelmente requerem equipamentos sofisticados, presentes apenas nos 

laboratórios; envolvem um estilo de raciocínio muito diferente daquele vulgarmente 

empregado pelas pessoas. 

 

 

Na percepção de Silva e Carvalho (2006) a ação docente é um dos fatores que 

contribuem para a rejeição da maioria dos alunos pela Física. De acordo com esses autores, no 

ensino de Física ainda são comuns práticas pedagógicas centradas no professor, nas quais há a 

predominância de “[...] estratégias de trabalho educativo voltadas para a exposição de 

conceitos e posterior resolução de exercícios repetitivos desvinculados de um contexto mais 

próximo das questões vivenciadas por estudantes e professores [...]”  (p. 1). 

Esses autores colocam também que uma forte crítica feita ao ensino de Física advém 

das práticas educativas “que insistem em focar toda a sua atenção na discussão abstrata, 

idealizada e matematizada dos conceitos científicos” (p. 1). 

Essa abordagem metodológica se contrapõe às atuais diretrizes para o ensino de 

Física, que preveem que os conteúdos escolares devem favorecer a formação do estudante 

para o exercício pleno da cidadania, como pode ser observado no texto das Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+). 

  

 

A presença do conhecimento de Física na escola média ganhou um novo sentido a 

partir das diretrizes apresentadas nos PCN. Trata-se de construir uma visão da Física 

que esteja voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e 

solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. 

(MEC, 2002, p. 59) 

 

Ao analisar as tendências atuais para o ensino de Física advindas das novas 

orientações do Ministério da Educação (MEC), Pena (2007) reforça a nova percepção para o 
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ensino de Física, alertando que os elementos que delineiam o novo currículo para o Ensino 

Médio “têm referência no mundo vivencial dos estudantes e professores nos diversos 

contextos, na qualidade da informação, na introdução da ideia do modelo, na história da 

ciência, experimentação, construção do conhecimento passo a passo e na 

interdisciplinaridade” (p. 517). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (2006) MEC, voltadas ao 

professor, como forma de subsídios que o auxiliem na reflexão da prática docente, em prol da 

preparação de uma juventude apta a participar de uma sociedade complexa como a atual, 

reforçam pressupostos colocados em documentos anteriores, como por exemplo, os PCN+. 

Para favorecer o processo de reflexão do professor, tratam de questões básicas, dentre as 

quais, o sentido de ensinar Física no Ensino Médio. Desse modo, essas orientações procuram 

dar uma resposta à seguinte pergunta: “Quem se pretende formar com o ensino da Física?”. 

Na concepção desse documento, o ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica não 

deve se direcionar para a formação de físicos, pelo contrário, “[...] destina-se principalmente 

àqueles que não serão físicos e terão na escola uma das poucas oportunidades de acesso 

formal a esse conhecimento” (MEC, 2006, p. 53). Nessa perspectiva, dois aspectos do ensino 

de Física devem ser reconhecidos: “a Física como cultura e como possibilidade de 

compreensão do mundo” (ibid). 

Para que haja o reconhecimento desses dois aspectos no contexto escolar fazem-se 

necessárias mudanças, tanto em relação aos conteúdos quanto às abordagens metodológicas. 

Assim, as OCEM recomendam que a apresentação dos conteúdos de modo fragmentado 

associada à técnica de resolução de exercícios deva ser evitada, “[...] já que o retorno será isso 

mesmo: conteúdos reprodutivos, na melhor das hipóteses, de pouca utilidade fora dos bancos 

escolares” (ibid). 

O sistema de ensino possui influências internas e externas, em relação a interações e 

mediações entre si que ocorrem dentro de um sistema didático. A relação didática fica bem 

definida quando há um projeto de ensino na escola com intenção de aprendizagem. 

O que as políticas educacionais atuais preconizam como eixo norteador do projeto de 

ensino é que o aluno não mobilize os conhecimentos aprendidos apenas no contexto escolar, 

muito pelo contrário, é esperado que ele “mobilize seus conhecimentos em contextos distintos 

daquele em que aprendeu, para poder se relacionar com o mundo” (ibid, p. 48). Em outras 

palavras, as atuais OCEM pressupõem que o projeto de ensino deva favorecer aos alunos a 

manutenção de uma relação com os saberes escolares construídos mesmo após o término da 

sua vida escolar. Nesse sentido, cabe ao professor identificar meios de fazer emergir os 
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conhecimentos que os alunos trazem na bagagem para responder algumas situações, de modo 

a torná-los ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. 

Nos livros didáticos, geralmente, as dificuldades dos conteúdos disciplinares 

apresentados são mascaradas, os problemas são simplificados de tal forma que parece 

necessário apenas decorar fórmulas e alguns conceitos, sem a necessidade de saber de onde 

vieram estes saberes. 

Os alunos possuem um tempo de aprendizagem próprio, que na maioria das vezes 

não coincide com o tempo didático. Os programas se limitam a cronogramas pré-definidos 

para serem cumpridos em bimestres. Esse acúmulo de informações não garante a 

aprendizagem que acaba sendo dada em um tempo posterior quando o conhecimento sobre 

aqueles saberes forem postos à prova. Assim, as OCEM alertam que se faz necessário um 

repensar da escola sobre o seu modo de ensino, a fim de que os alunos se tornem aptos a 

continuar a aprendizagem fora da escola e sem a presença do professor. Sendo assim, a escola 

seria o meio para o aluno desenvolver adequadamente sua competência investigativa com o 

intuito de fornece-lhe condições para saber agir frente a situações problemáticas, já que 

mesmo sem o conhecimento necessário para resolvê-la teria recursos investigativos para 

solucionar tais problemas. “[...] Portanto, a construção de competências não se encerra na 

escola, mas esse é o ambiente no qual se podem oferecer subsídios e possibilidades para que 

tal ocorra. Para isso a contextualização e a interdisciplinaridade devem ser consideradas” 

(ibid, p.49). 

Mesmo sem detalhar os significados atribuídos à contextualização dos conteúdos e à 

abordagem interdisciplinar dos conhecimentos escolares, consideramos que são dois aspectos 

importantes a serem levados em conta num processo educativo que visa à formação do aluno 

para a vida, no sentido de prepará-lo para o exercício pleno da cidadania. 

Uma temática pouco explorada no ensino de Física na Educação Básica que tem forte 

ligação com a contextualização e a abordagem interdisciplinar dos conteúdos é a Educação 

Ambiental. Essa percepção tem respaldo no Parecer CNE/CP Nº 14/2012, já que nesse 

documento está previsto que: 

 

 

Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, 

crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e 

com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões 

transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas 

se integram. A Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania 

responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 

2013, p. 535). 
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Além disso, esse Parecer sugere que a Educação Ambiental, em resposta aos desafios 

educacionais contemporâneos, deve contemplar, dentre outros aspectos: “[...] abordagem 

curricular integrada e transversal, inter, multi e transdisciplinar, contínua e permanente em 

todas as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas 

[...]” (ibid, p. 550). 

Na nossa percepção, um ensino de Física, cuja pretensão é contribuir para o 

desenvolvimento do espírito investigativo do aluno em prol de uma formação comprometida 

com as questões sociais, não pode se omitir na abordagem de assuntos relacionados ao Meio 

Ambiente.  

Sendo assim, é nossa pretensão investigar a possível aproximação entre Física e 

Meio Ambiente no currículo do Ensino Médio, no sentido de responder a seguinte questão: 

Como inserir a temática meio ambiente no ensino de Física, de modo a torná-la um conteúdo 

escolar que contribua para a formação de sujeitos aptos a intervir socialmente em assuntos 

relacionados à Ciência e ao Meio Ambiente? 

A construção de uma resposta para essa pergunta se baseará em procedimentos 

metodológicos teóricos e práticos. 

Os procedimentos teóricos referem-se à análise de material bibliográfico. 

Primeiramente, serão verificadas e descritas as principais orientações e/ou sugestões do MEC 

relativas à Educação Ambiental no contexto do Ensino Médio e, mais especificamente, da 

Física.  Em seguida, buscaremos subsídios nos resultados de pesquisas em ensino de Física, 

por meio da análise de trabalhos apresentados em evento acadêmico-científico e artigos em 

revistas.  

Os procedimentos práticos referem-se à apresentação de sugestão didática que 

favoreça a aproximação entre os conteúdos escolares de Física e a Educação Ambiental. 

No entanto, a nosso ver, tanto os procedimentos teóricos quanto os práticos devem 

ser antecedidos por um melhor detalhamento do significado atribuído a Meio Ambiente, mais 

particularmente à Educação Ambiental, principal foco dessa monografia. 

Desse modo, nos Capítulos 2 e 3 abordaremos, respectivamente, as seguintes 

questões: Qual o significado e a abrangência do termo Meio Ambiente? É viável a exploração 

da temática Meio Ambiente no ensino de Física? 

As respostas servirão de subsídios para o alcance de nosso objetivo principal que é a 

apresentação de sugestão de atividade didática que contemple a Educação Ambiental no 

contexto do ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica. Assim, apresentaremos, no 

Capítulo 4, a nossa sugestão de atividade didática relativa à Educação Ambiental atrelada ao 
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ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica, que se caracteriza com os resultados 

deste trabalho monográfico. 

Por fim, no Capítulo 5 são tecidos alguns comentários relativos ao alcance dos 

nossos objetivos iniciais, tanto no que se refere às respostas aos nossos questionamentos 

quanto à elaboração das sugestões das atividades didáticas. 
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2 SIGNIFICADO E A ABRANGÊNCIA DO TERMO MEIO AMBIENTE 

 

Meio Ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra, ou 

em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. O Meio Ambiente 

pode ter diversos conceitos, que são identificados por seus componentes. 

Na ecologia, o Meio Ambiente é o panorama animado ou inanimado onde se 

desenvolve a vida de um organismo. No Meio Ambiente existem vários fatores externos que 

têm uma influência no organismo. A ecologia tem como objeto de estudo as relações entre os 

organismos e o ambiente envolvente. 

Meio Ambiente pode também ser compreendido como um conjunto de unidades 

ecológicas que funcionam como um sistema natural, e incluem toda a vegetação, animais, 

micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus 

limites. Além disso, Meio Ambiente também compreende recursos e fenômenos físicos  como 

ar, água e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica, e magnetismo. 

As Nações Unidas definem Meio Ambiente como um conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um 

prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. A sua preservação 

depende da sensibilização dos indivíduos da sociedade e da formação escolar enfatizando a 

cidadania que contemple atividades e noções que visam à preservação do Meio Ambiente e à 

utilização sustentável de seus recursos. 

No Brasil vigora a Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA). No inciso I do Art. 3, Meio Ambiente é compreendido 

como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

 Silva (2008), ao tratar do conceito atribuído a Meio Ambiente no contexto da 

Constituição Federal de 1988, considera-o inadequado por se restringir ao conceito de meio 

ambiente natural. Este autor considera que o conceito de Meio Ambiente deve ser 

globalizante, ou seja, “abrangente de toda a natureza, o artificial e original, bem como os bens 

culturais correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, 

o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e arquitetônico” (SILVA
1
, 2004 apud 

SILVA, 2008). 

                                                           
1
 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. Ed, São Paulo: Malheiros, 2004.  
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Dessa forma, o conceito de meio ambiente compreende três aspectos, quais sejam: 

Meio ambiente natural, ou físico, constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a 

flora; enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio, onde se dá a correlação 

recíproca entre as espécies e as relações destas com o ambiente físico que ocupam; 

Meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano construído; Meio ambiente 

cultural, integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, 

turístico, que, embora artificial, difere do anterior pelo sentido de valor especial que 

adquiriu ou de que se impregnou (p. 21) 

 

 

Santos (2000) alerta que a esses três aspectos deve ser acrescido mais um – Meio 

Ambiente do trabalho – compreendido como “o conjunto de condições existentes no local de 

trabalho relativos à qualidade de vida do trabalhador”.  

Reigota
2
 (2004 apud SILVA, 2009) a partir de análise de definições de vários 

especialistas de diferentes Ciências constata que não há um consenso sobre Meio Ambiente, 

de modo que ao invés de um conceito científico considera-o como uma representação social. 

Para esse autor, a representação de Meio Ambiente se revela como: “Lugar determinado ou 

percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. 

Essas relações implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e 

sociais de transformação do meio natural e construído” (REIGOTA, 2004 apud SILVA, 2009 

p.3). 

Segundo Guimarães (2013), o ser humano primitivo surgiu como parte de um todo – 

natureza. Em suas práticas de sobrevivência havia uma integração com o ambiente ao redor. 

Contudo, com o passar dos anos, “a humanidade vai afirmando uma consciência individual. 

Paralelamente, cada vez mais, vai deixando de se sentir integrada com o todo e assumindo a 

noção de parte da natureza” (p. 12). Nesse sentido, “o ser humano afasta-se da natureza. [...] 

O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da 

natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes 

desequilíbrios ambientais” (ibid). 

 A consequência dessa visão humana desintegrada do todo é supremacia da postura 

antropocêntrica “[...] em que o ser humano está colocado como centro e todas as outras partes 

que compõem o ambiente estão a seu dispor, sem se aperceber das relações de 

interdependência entre os elementos existentes no meio ambiente” (ibid). 

Na perspectiva de Guimarães (2013) há a necessidade de superação do enfoque que 

pressupõe o ser humano como ser superior, “o ator principal da história planetária em que 

apenas o seu destino é o que conta [...]” (ibid, p. 14). 

 

                                                           
2
 REIGOTA, Marcos. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 2004. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE CIÊNCIAS: POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DO ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA. 

 

É inegável que vivemos em uma sociedade consumista de capitais e bens. De acordo 

com diversos autores, dentre os quais Guimarães (2013), o consumismo intenso: 

 

 

[...] valoriza a acumulação material, a competição exacerbada, o individualismo 

egoísta e vende uma ilusão alienante de crença na viabilidade desse modelo, que 

jamais poderia ser alcançado pelo conjunto da população planetária ou até mesmo 

pela grande maioria das nações existentes. Não há como se pretender que, dentro 

dessa estrutura todas as nações atinjam o mesmo nível de desenvolvimento e o 

mesmo padrão de consumo dos atuais países desenvolvidos, sem que isso não 

resultasse em graves consequências ambientais (p. 13). 

 

 

Se por um lado a crise ambiental contemporânea está longe de ser solucionada, por 

outro, tem “impulsionado a ampliação e o aprofundamento das reflexões sobre o papel das 

dimensões social, política, científica, econômica e cultural, tanto na sua própria configuração, 

como nos processos de produção de conhecimento e busca de soluções relativas à mesma” 

(MAKNAMARA, 2009, p. 57).  

Segundo o autor supracitado, tornou-se consensual a ideia de que a educação escolar 

teria “a incumbência de reorientar nossas formas de relacionamento com o restante da 

natureza, destacando-se a necessidade do desenvolvimento de uma educação ambiental” 

(ibid). Entretanto, o atributo ambiental, na educação brasileira, não tem especificado um tipo 

de educação, mas faz parte de um elemento estruturante que “[...] demarca um campo político 

de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-

pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania 

ambiental [...]” (BRASIL; MEC; SEB; SECADI; SEPT; CNE; CNEB, 2013, p. 535). 

É bastante evidente que este tipo de educação pertence a uma realidade presente em 

todos os níveis da sociedade. Apesar de políticas públicas estarem sendo direcionadas para 

esta questão, acreditamos que essa institucionalização não está acompanhada por um 

aprofundamento crítico apropriado nas discussões por membros da sociedade.  

  Nos dias atuais o reconhecimento da gravidade dos problemas socioambientais é 

um grande consenso na sociedade. Tais problemas são decorrentes de um modelo de 

desenvolvimento da economia que degrada e a implantação da Educação Ambiental é uma 

importante iniciativa para defrontar com estes problemas. Apesar de a sociedade ter 
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consciência desses problemas, isso não significa que propostas consensuais estejam sendo 

contempladas com sucesso. 

Segundo Guimarães (2012, p. 13), as soluções tecnológicas e a perspectiva de 

mudanças seriam os meios para a reforma do modelo atual intencionados por propostas. 

Dessa forma, haveria a busca pela transformação e pelo estabelecimento de novas relações, 

com o objetivo de se obter uma nova sociedade. Nesse sentido, Guimarães (2012) coloca que 

em um leque de propostas, há aquelas que: 

 

[...] trabalham com a intenção de reformar o atual modelo via soluções tecnológicas, 

sem contudo, alterar a racionalidade econômica que o informa. Outras trabalham 

com a perspectiva de mudanças de valores, hábitos, atitudes, de uma nova ética 

substanciada em diferentes paradigmas. Busca-se a transformação social e a 

construção de novas relações de produção e consumo; portanto, uma nova 

sociedade. (p. 13). 

 

Uma educação voltada para a temática ambiental, ainda passa por um processo de 

construção, de modo que ainda não há um consenso sobre sua conceituação. Isto tem gerado 

“práticas educacionais muitas vezes reducionistas, fragmentadas e unilaterais da problemática 

ambiental, e abordagem despolitizada e ingênua dessa temática” (BRASIL; MEC; SEB; 

SECADI; SEPT; CNE; CNEB, 2013, p. 542). 

Parte do processo educacional é dimensionada pela Educação Ambiental. Porém, 

distintas visões sociais de mundo refletem em diferentes processos educacionais, alcançando 

visões de extremos opostos, das mais conservadoras até as mais críticas. Na perspectiva de 

não modificar o modelo vivido atualmente encontram-se as propostas mais conservadoras, 

entretanto, quando são reveladas as relações de poder do ser humano sobre a natureza é 

caracterizada a visão mais crítica (GUIMARÃES, 2012, p. 13-14).  

Na percepção conservadora, a transformação de cada indivíduo resultará na 

transformação da sociedade tendo como base uma visão mais liberal de mundo. 

Consequentemente, seguindo esse raciocínio, a educação será capaz de solucionar os diversos 

problemas vividos pela sociedade. 

Em relação a uma concepção crítica da educação, Guimarães (2012) ressalta que é a 

transformação da sociedade que causa a transformação de cada indivíduo e, sendo assim, 

educando e educador passam a ser agentes desses processos. Em uma concepção crítica da 

educação: 

 

 

[...,] acredita-se que a transformação da sociedade é a causa e a consequência 

(relação dialética) da transformação de cada indivíduo, há uma reciprocidade dos 
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processos no qual propicia a transformação de ambos, indivíduo e sociedade. Nesta 

visão, educando e educador são agentes sociais que atuam no processo de 

transformações sociais (GUIMARÃES, 2012, p. 14). 

  

   

De acordo com as políticas educacionais brasileiras os avanços na Educação 

Ambiental devem contribuir para a: 

  

 

[...] construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de 

sustentabilidade socioambiental, envolvendo o entendimento de uma educação 

cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 

conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando, assim, a tomada de decisões transformadoras a partir do meio 

ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram (BRASIL; MEC; 

SEB; SECADI; SEPT; CNE; CNEB, 2013, p. 542). 

 

 

As diversas áreas de conhecimento articulam o tema Meio Ambiente no currículo 

escolar, de modo que esta prática educativa naturalmente indica a importância do tratamento 

interdisciplinar devido à questão sócio ambiental. 

Neste contexto a visão disciplinar pode ser superada por um processo de construção 

do conhecimento, ampliando a visão de mundo por meio de uma conduta construída no 

cotidiano escolar. A participação e interação entre os componentes do processo é um passo 

fundamental para alcançar a interdisciplinaridade, compreendida como: 

 

 

[...] uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor dizendo, um regime 

de copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados. Neste sentido, 

pode dizer-se que a interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. Nela 

a colaboração entre as diversas disciplinas conduz uma interação, a uma 

intersubjetividade como uma única possibilidade de efetivação de um trabalho 

interdisciplinar (FAZENDA
3
, 1992 apud GUIMARÃES, 2012, p. 18). 

 

             
A interação entre o homem e a natureza sugere alguns problemas ambientais, e a 

história da humanidade pode ser contada dando a devida evidência a tais problemas.  O rápido 

crescimento da população e o aumento do consumo de energia aliado ao de matéria prima se 

agravaram nos dias atuais, dessa forma, para garantir a preservação do Meio Ambiente natural 

às futuras gerações, tornam-se necessárias atitudes impactantes da sociedade atual. 

Em relação à Educação Ambiental no contexto escolar, a Lei Nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, compreende-a como: 

 

                                                           
3
 FAZENDA, I. C. A. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. 2ed. São Paulo: 1992.  
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 [...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade, considera-a como [...] um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não-formal (BRASIL, 1999). 

 

 

Desse modo, estabelece que a Educação Ambiental não deve constar dos currículos 

como uma disciplina específica, pelo contrário, seu desenvolvimento deve ocorrer como “uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal” (ibid). Essa Lei dispõe ainda que “a dimensão ambiental deve constar dos 

currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas”. 

Aspectos dessa Lei são mantidos nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, particularmente no que se refere à sua contemplação em todos os níveis 

e modalidades da Educação Básica e no Ensino Superior. Além disso, de acordo com o Art 8º 

da Res. Nº 02 de 15 de junho de 2012 do Conselho Nacional de Educação:  

 

 

A educação ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, 

deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, 

contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, 

como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. 

 

 

Além do cumprimento da Lei supramencionada, entendemos que o ensino de Física 

no Nível Médio da Educação Básica tem muito a contribuir para a construção de valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a Educação 

Ambiental. 

Nesse sentido, procuraremos ratificar nossa percepção por meio de análises relativas 

a dois conjuntos de documentos: os oficiais do governo que visam nortear o ensino de Física 

na Educação Básica; artigos e trabalhos voltados para a Educação Ambiental no ensino de 

Física. 

 

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DOS 

DOCUMENTOS E PROGRAMAS OFICIAIS DO GOVERNO 

 

Para a descrição dessa perspectiva fizemos uma análise das sugestões e/ou 

orientações nos seguintes documentos oficiais do MEC: Parâmetros Curriculares para o 
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Ensino Médio (PCN) – Bases Legais (Parte I) (MEC, 2000a) e Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (Parte III) (MEC, 2000b); Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM; 

Programa do Livro Didático – Física para o triênio 2015 – 2017 (MEC, 2014). 

O primeiro documento analisado, PCN – Bases Legais, aponta para fundamentos que 

norteiam a exploração das questões ambientais no currículo do Ensino Médio. De acordo com 

a nossa percepção esses fundamentos correlacionam Meio Ambiente ao exercício da 

cidadania, ao significado dos conteúdos escolares (contextualização) e aos conhecimentos, 

como pode ser observado nos trechos do referido documento, citados a seguir: 

 

 

Exercício de cidadania é testemunho que se inicia na convivência cotidiana e deve 

contaminar toda a organização curricular. As práticas sociais e políticas e as práticas 

culturais e de comunicação são parte integrante do exercício cidadão, mas a vida 

pessoal, o cotidiano e a convivência e as questões ligadas ao meio ambiente, corpo e 

saúde também (MEC, 2000a  – Parte I, p. 80). 

 

 

O cotidiano e as relações estabelecidas com o ambiente físico e social devem 

permitir dar significado a qualquer conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que 

se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no dia-a-dia [...] (ibid, p. 81). 

 

 

Na vida pessoal, há um contexto importante o suficiente para merecer consideração 

específica, que é o do meio ambiente, corpo e saúde. Condutas ambientalistas 

responsáveis subentendem um protagonismo forte no presente, no meio ambiente 

imediato da escola, da vizinhança, do lugar onde se vive. Para desenvolvê-las é 

importante que os conhecimentos das Ciências, da Matemática e das Linguagens 

sejam relevantes na compreensão das questões ambientais mais próximas e 

estimulem a ação para resolvê-las (ibid, p. 81). 

 

O segundo documento, PCN – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 

faz uma apresentação sobre uma proposta para o Ensino Médio que proporcione um 

aprendizado que seja útil à vida e ao trabalho, no qual: 

 

 

[...] as informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores 

desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, 

julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente, 

evitando tópicos cujos sentidos só possam ser compreendidos em outra etapa de 

escolaridade (MEC, 2000b, p. 4). 

 

 

Esse documento menciona que elementos do domínio vivencial dos educandos, da 

escola e de sua comunidade imediata, devem ser tratados como ponto de partida do processo 
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educacional. Dessa forma, é possível dar um significado ao aprendizado, de modo que se 

possa garantir o diálogo. 

Nessa perspectiva, 

 

 

É necessário e possível transcender a prática imediata e desenvolver conhecimentos 

de alcance mais universal. Muitas vezes, a vivência, tomada como ponto de partida, 

já se abre para questões gerais, por exemplo, quando através dos meios de 

comunicação os alunos são sensibilizados para problemáticas ambientais globais ou 

questões econômicas continentais. Nesse caso, o que se denomina vivencial tem 

mais a ver com a familiaridade dos alunos com os fatos do que com esses fatos 

serem parte de sua vizinhança física e social (ibid, p. 7 ). 

 

 

Os PCN+, ao tratarem das competências necessárias para lidar com o mundo físico, 

indicam que tais não possuem qualquer significado quando trabalhadas de maneira isolada, 

pois o processo de construção das mesmas está condicionado a um presente contextualizado, 

“[...] em articulação com competências de outras áreas, impregnadas de outros 

conhecimentos” (MEC, 2002, p. 59). 

Nesse contexto, enfatizando o sentido de tais competências: 

 

 

Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de forma 

integrada, com as demais competências desejadas para a realidade desses jovens. Em 

outras palavras, a realidade educacional e os projetos pedagógicos das escolas, que 

expressam os objetivos formativos mais amplos a serem alcançados, é que devem 

direcionar o trabalho de construção do conhecimento físico a ser empreendido 

(MEC, 2002, p. 59). 

 

 

Na análise desse documento é possível observar que quando se toma como referência 

o motivo pelo qual se deseja ensinar Física, fica explícita a preocupação em atribuir ao 

conhecimento um significado no momento de seu aprendizado. Nesse sentido, é suposta uma 

preparação do jovem para “[...] ser capaz de lidar com situações reais, crises de energia, 

problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de universo, exames médicos, 

notícias de jornal, e assim por diante”. (ibid, p. 60). 

Ao analisar os espaços que são tradicionalmente demarcados por temas centrais da 

Física, o documento, por meio de eixos norteadores, cita possibilidades para um ensino que dê 

significado no momento da aprendizagem. No exemplo, a seguir, é possível perceber a relação 

do estudo do tema calor entrelaçado a questões ambientais. 

 

 

O estudo do calor será importante para desenvolver competências que permitam 

lidar com fontes de energia, processos e propriedades térmicas de diferentes 

materiais, permitindo escolher aqueles mais adequados a cada tarefa. Poderão ser 
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promovidas, também, competências para compreender e lidar com as variações 

climáticas e ambientais ou, da mesma forma, com os aparatos tecnológicos que 

envolvem o controle do calor em ambientes. Nesse contexto, será ainda 

indispensável aprofundar a questão da ‘produção’ e utilização de diferentes formas 

de energia em nossa sociedade, adquirindo as competências necessárias para a 

análise dos problemas relacionados aos recursos e fontes de energia no mundo 

contemporâneo, desde o consumo doméstico ao quadro de produção e utilização 

nacional, avaliando necessidades e impactos ambientais. Assim, calor, ambiente e 

usos de energia sinalizam, como tema estruturador, os objetivos pretendidos para o 

estudo dos fenômenos térmicos (ibid, p. 70). 

 

 

 

As OCEM reforçam as ideias dos PCN e PCN+, que sugerem um conjunto de temas 

e unidades temáticas para auxiliar as escolhas do professor. Esse documento ratifica a 

importância de um ensino de Física que explore temas atuais, incluindo aqueles que têm 

“forte relação com aspectos sociais, como as contribuições da Física nas questões ambientais” 

(MEC, 2006, p. 56). 

Esse documento evidencia a necessidade de revisão dos conteúdos ensinados e suas 

respectivas práticas, e reforçam a sugestão dos PCN+ sobre os temas estruturadores, dentre os 

quais, pode-se citar o tema 2: “[...] Calor, ambiente e usos de energia (unidades temáticas: 

fontes e trocas de calor, tecnologias que usam calor: motores e refrigeradores, o calor na vida 

e no ambiente, energia: produção para uso social)”. 

O Programa Nacional do Livro Didático – Física para o triênio 2015-2017, ao 

comentar o propósito da Física no contexto escolar, faz referência à sua articulação com a 

educação ambiental como pode ser constatado no texto a seguir: 

 

 

A Física escolar deve contemplar, portanto, a escolha cuidadosa dos elementos 

principais mais importantes presentes na estrutura conceitual da Física como uma 

disciplina científica, uma área do conhecimento sistematizado, em termos de 

conceitos e definições, princípios e leis, modelos e teorias, fenômenos e processos. 

Deve, ainda, incorporar um tratamento articulado desses elementos entre si e com 

outras áreas disciplinares, bem como com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, 

econômicos e ambientais [grifo nosso], de modo a propiciar as aprendizagens 

significativas necessárias aos alunos e, assim, contribuir para que o ensino médio 

efetive sua função como etapa final da formação educacional básica de todo e 

qualquer cidadão (MEC – SEB, 2014, p. 8). 

 

 

Assim, o processo avaliativo das obras inscritas no Programa contou com critérios 

eliminatórios para o componente curricular Física que se relacionam com a educação 

ambiental.   

Na avaliação das obras foi adotada uma ficha com a discriminação de indicadores, 

cujo não cumprimento impede a inclusão da obra no Programa. Em relação à educação 

ambiental no livro didático de Física, encontramos dois indicadores correlacionados, 
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respectivamente, aos blocos de análise “Legislação e cidadania” e “Abordagem teórico-

metodológica e proposta didático-pedagógica”, descritos a seguir: 

 

Favorece o desenvolvimento da capacidade de pensamento crítico sobre questões 

socioambientais e sustentabilidade e a compreensão das dimensões científica, ética e 

política nelas envolvidas. 

Propõe discussões sobre as relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

possibilitando a formação de um cidadão capaz de apreciar e posicionar-se 

criticamente diante das contribuições e dos impactos da ciência e tecnologia sobre a 

vida social e individual (MEC – SEB, 2014, p. 20) 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DA 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

 

Silva, Cavalari e Muenchen (2011, p. 7) consideram que “a Física, por sua própria 

condição de ciência básica, oferece conceitos e modelos para a compreensão dos fenômenos 

naturais. Assim, discussões relacionadas às problemáticas ambientais não podem ser 

devidamente compreendidas sem a sua contribuição”. 

A análise de questões relacionadas ao Meio Ambiente, bem como, a proposição de 

soluções, exige um olhar multidisciplinar, ou seja, há a necessidade de estabelecimento de 

relação com outras Ciências, tais como: Química, Biologia, Economia e Sociologia. Desse 

modo, coloca em evidência a característica transdisciplinar presente nas diversas formas do 

conhecimento.  

Sendo a Física umas das mais abrangentes Ciências, a sua função tem devida 

importância para o desenvolvimento científico, desse modo, sendo amparada ou amparando 

outras disciplinas. O entendimento de problemas mais complexos possui como base essencial 

a interdisciplinaridade com participação da Física, podendo dessa forma, encontrar soluções 

beneficiando vários segmentos da sociedade. No que tange à Educação Ambiental, Silva e 

Carvalho
4
 (2006 apud SANTOS, 2011) alertam que: 

 

 

[...] o ensino da Física, como está sendo empregado atualmente, não vem ligado a 

atributos voltados a realidade, mas sim a um mundo perfeito, uma ciência que é 

detentora da verdade e esta visão de que a ciência é imutável e livre de subjetividade 

dificulta a busca em abordar trabalhos voltados para a realidade como, por exemplo, 

a questão ambiental. 

                                                           
4
 SILVA, Luciano Fernandes; CARVALHO, Luiz Marcelo de.  O ensino de física e a temática ambiental: a 

produção de energia elétrica em larga escala como um tema controverso. In: X ENCONTRO DE PESQUISA 

EM ENSINO DE FÍSICA. 2006. 
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Ao tratar dos problemas ambientais, Landulfo (2005) faz uma síntese com relação a 

tais problemas. Para esse autor: 

 

 

Os problemas ambientais, em síntese, consistem na configuração de muitas 

diferentes variáveis, fatores negativos que despontam e crescem através do tempo, 

nos diversos ecossistemas do planeta, colocando em perigo – por vezes de forma 

ameaçadora e apocalíptica – a sobrevivência da espécie humana, a perpetuação da 

vida e a integridade do globo terrestre (p. 77). 

 

 

Na perspectiva de um ensino de Física que contribua para uma melhor educação dos 

alunos do Ensino Médio, Leodoro e Santos (2007, p.2) consideram que “a natureza dual da 

ciência enquanto instituição concreta e, portanto, inserida permanentemente num jogo de 

múltiplos interesses” não pode ser descartada. Assim, esses autores defendem que “o desafio 

da educação ambiental no ensino de física implica em promover a problematização da ciência 

enquanto agente de contribuição ao estado crítico do ambiente contemporâneo” (p. 2). 

A fim de melhor compreender a tendência atual para a inserção da temática 

ambiental no ensino de Física da Educação Básica, decidimos fazer um levantamento dos 

trabalhos publicados nas Atas do XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), 

realizado em 2013. Esse evento tem, dentre suas prerrogativas, contribuir para a melhoria do 

ensino de Física, com a predominância de divulgação de resultados voltados para o contexto 

escolar. Assim, a nosso ver, uma análise de suas publicações nos auxiliaria na percepção 

sobre viabilidade de aproximação entre os conteúdos escolares de Física e a educação 

ambiental. 

Na lista de trabalhos apresentada nas Atas do XX SNEF constam 580 trabalhos, 

distribuídos em 12 áreas, das quais não constam, explicitamente, os termos Meio Ambiente 

e/ou educação ambiental.  

Desse total de trabalhos, computamos apenas aqueles que constavam a publicação 

das palavras-chave, resumo e texto completo do trabalho, ou seja, 553 trabalhos publicados. 

Para a determinação dos 16 trabalhos publicados sobre ensino de Física e Meio 

Ambiente, adotamos os seguintes procedimentos: análise por título de cada trabalho constante 

da lista, seguida de análise das palavras-chave e, em caso de dúvida, leitura do resumo. 

No Gráfico I, a seguir, apresentamos um comparativo percentual dos trabalhos com 

foco na exploração de questões ambientais no ensino de Física em relação ao número total de 

publicações no evento. 
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Gráfico I: Precentual de trabalhos relativos à temática Meio Ambiente no ensino de 

Física 

Trabalhos publicados nas Atas
do XX SNEF com temáticas
diversas, excluindo Meio
Ambiente

Trabalhos publicados nas Atas
do XX SNEF relacionados à
temática Meio Ambiente

 

 

A análise dos 16 trabalhos, cuja listagem se encontra no Apêndice 7.1, nos 

possibilitou classificá-los em três categorias: Categoria A - trabalhos que recorrerem às 

questões ambientais como estratégia para a aplicação ou contextualização do conteúdo de 

Física; Categoria B - trabalhos que extraem de temas ambientais os conteúdos de Física; 

Categoria C – outra forma de exploração da temática Meio Ambiente. 

De acordo com nossa análise, 4 trabalhos foram agrupados na Categoria A, enquanto 

que 9 e 3 nas categorias B e C, respectivamente. 

Em relação ao local para desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, 

percebemos predominância de sugestões com caráter curricular e ocupando o espaço da sala 

de aula. 

São diversas as questões ambientais enfocadas nos trabalhos relativos às três 

categorias, sendo a maior frequência para a temática energia (uso racional; geração; fontes 

renováveis), seguida pela exploração da poluição (sonora e do ar) e de questões relativas à 

radiação solar. 

Outros temas presentes nesses trabalhos foram: descargas atmosféricas, o uso do 

etanol, reciclagem, motor à combustão e mudanças climáticas. 

Ressaltamos que, à exceção de dois trabalhos, cujos objetos de estudo são 

respectivamente, uma revisão bibliográfica e o relato de uma experiência com licenciandos 

em Física, os demais apresentam sugestões ou subsídios para ações didáticas no contexto da 

sala de aula, podendo ocorrer desdobramentos ou continuidade em atividades extraclasse. 

Apesar do número de trabalhos representar um percentual pequeno, quando 

comparado a outras áreas de pesquisa em ensino de Física, o conteúdo que os mesmos 
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apresentam sinaliza um esforço de pesquisadores, professores e licenciandos na perspectiva 

de articular o ensino de Física com a Educação Ambiental em prol do desenvolvimento crítico 

e mais consciente dos alunos, no qual a Física ganha significado. 

A análise apresentada, apesar de restrita a um evento, ratifica a pertinência do nosso 

objeto de estudo e responde a nossa pergunta inicial. Em outras palavras, demonstra a 

pertinência e a viabilidade de proposições de sugestões de ensino nas quais os conteúdos de 

Física se entrelaçam nas questões ambientais e vice-versa. 
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4 SUGESTÃO DE ATIVIDADE DIDÁTICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

ENSINO DE FÍSICA 

 

Na elaboração da atividade didática tomamos por base a perspectiva de atividade 

problematizadora, na qual a temática ambiental vai oportunizar a extração e exploração do 

conteúdo científico de Física. 

No ensino de Física mais do que no de outras Ciências, se torna evidente o 

questionamento sobre a pertinência do que se ensina na escola e, consequentemente, sobre sua 

contribuição para a formação dos alunos. 

O ensino oferecido nas instituições escolares está cada vez mais distante da realidade 

vivida pelos alunos e, sendo assim, assuntos com grande relevância para a sociedade 

contemporânea são deixados de lado. Essa forma de percepção dos conteúdos escolares não 

oferece subsídios para que os alunos possam enxergar a Física fora do ambiente escolar. Além 

disso, gera, ou pelo menos contribui para o desinteresse da maioria dos alunos. Essa falta de 

interesse acaba se tornando um dos principais obstáculos para uma aprendizagem com 

significado para a vida. 

Na perspectiva de Ricardo (2010), os questionamentos de um professor reflexivo 

estão associados: 

 

 

[...] a outros desafios impostos aos professores, a 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, entre outros. Todavia, se é verdade que 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 (p. 30). 

 

 

A contextualização, juntamente com a interdisciplinaridade, é citada nos documentos 

oficiais do MEC e estão cada vez mais presentes nos discursos educacionais, entretanto, a sua 

utilização não tem se mostrado como prática corriqueira na escola. 

É bastante usual associar a contextualização com cotidiano do aluno, sendo vista 

dessa forma como elemento motivador da aprendizagem. Como bem coloca Ricardo (2010), 

esse tipo de interpretação é reforçado nos PCN, no sentido que nesse documento é 

considerado como viável “[...] generalizar a contextualização como recurso para tornar a 
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aprendizagem significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou com os 

conhecimentos adquiridos espontaneamente” (MEC, 2000, p. 81).  

Mello (s/d) coloca a interdisciplinaridade e a contextualização como os dois recursos 

mais importantes para instrumentalizar a transposição didática ou o processo de ditatização 

dos saberes escolares. Para essa autora, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

transposição didática não são apenas aspectos interligados, já que são partes de um mesmo 

processo: 

 

 

[...] transformar o conhecimento em conhecimento escolar a ser ensinado; definir o 

tratamento a ser dado a esse conteúdo e tomar as decisões didáticas e metodológicas 

que vão orientar a atividade do professor e dos alunos com o objetivo de construir 

um ambiente de aprendizagem eficaz (p. 1). 

 

 

No que diz respeito à interdisciplinaridade, Mello (s/d) coloca que “o trabalho 

interdisciplinar implica em atividades de aprendizagem que favoreçam a vivência de situações 

reais ou simulem problemas e contextos da vida real que, para serem enfrentados, necessitarão 

de determinados conhecimentos e competências” (p. 8), enquanto que contextualizar “é uma 

estratégia fundamental para a construção de significações” (p. 8) e, sendo assim, “quanto mais 

próximos estiverem o conhecimento escolar e os contextos presentes na vida pessoal do aluno 

e no mundo no qual ele transita, mais o conhecimento terá significado” (p. 9).  

Mello (s/d) e Ricardo (2010) alertam que contextualizar não tem o mesmo 

significado que exemplificar. Para Mello (s/d) “contextualizar o ensino significa incorporar 

vivências concretas e diversificadas, e também incorporar o aprendizado em novas vivências” 

(p.10). Do mesmo modo, Ricardo (2010, p. 42) ressalta que: “um ensino de física 

contextualizado não se resume a relações ilustrativas com o cotidiano dos alunos, ou com 

exemplos de aplicações da física”.  

Ricardo (2010, p. 43) condiciona a contextualização do ensino ao resultado de 

escolhas didáticas do professor, em outras palavras, ao processo de transposição didática, 

destacando a importância do papel da problematização. Sintetiza a diferença entre 

exemplificar e contextualizar, respectivamente, pelas curvas A e B do esquema representado 

na Figura 1. 
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Figura 1: Esquema apresentado por Ricardo (2010, p. 43) para distinguir exemplificação de 

contextualização. 

 

O ponto de partida é a realidade, entretanto, na exemplificação (curva A) não há a 

possibilidade de um novo olhar, uma nova reflexão balizada pelo conhecimento 

sistematizado.  

Nessa concepção, para chegar a uma contextualização que retorne à realidade, se faz 

necessário partir de uma problematização, com o intuito de refletir a realidade ou parte dela, 

passando por uma sistematização do conhecimento. 

Dentre as possíveis temáticas a serem exploradas, de modo a servir de tema 

estruturador a ser problematizado e contextualizado, optamos por sugerir uma atividade de 

ensino focada na poluição das águas (oceanos, mares, rios e lagos) como realidade a ser 

refletida no ensino de Física. 

Diversos foram os fatores que nos levaram à escolha dessa temática, dentre os quais, 

contemporaneidade e presença na realidade urbana. Além disso, tentamos fugir das temáticas 

que naturalmente articulam os conteúdos físicos com as questões ambientais (geração de 

energia, poluição do ar, poluição sonora e radiação solar), como forma de contribuir com a 

ampliação de temas propícios a uma aproximação entre Ensino de Física e Meio Ambiente. 

No Apêndice 7.2 se encontra o detalhamento da atividade de ensino que por meio da 

problematização da realidade – poluição dos rios, mares e oceanos – e com o uso de 

estratégias e recursos didáticos diversificados procura-se envolver o aluno nas questões 

relativas aos “atores” responsáveis por esse tipo poluição, bem como, nas consequências da 

poluição das águas para a vida no planeta. O principal objetivo é levar o aluno a refletir sobre 

a temática, de modo que venha a construir uma atitude responsável frente à preservação do 

Meio Ambiente, tanto no que se refere aos seus atos enquanto sujeito social quanto no 

exercício da cidadania, através de vigilância e pleito de ações governamentais adequadas à 

intervenção do processo de poluição das águas (aumento na rede de saneamento básico, 
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vigilância no despejo inadequado de detritos e outros elementos poluidores; recolhimento 

regular e processamento adequado do lixo etc). 

O conteúdo escolar de Física que surge de modo natural dessa temática sobre o Meio 

Ambiente é a grandeza física massa específica. 

Para tanto, como poderá ser visto no Apêndice 7.2, esse conteúdo surge de uma 

questão simples - Por que alguns tipos de lixo são visíveis (“boiam”) e outros ficam 

escondidos no fundo do mar, rios e lagos? 

Na construção da resposta, as previsões seguidas de confronto com observações 

experimentais são os elementos principais do processo. 

O modo como estruturamos a atividade de ensino pressupõe um tempo didático 

mínimo de 2 aulas de 50 minutos e máximo de 3 aulas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de Física da forma que vem sendo desenvolvido por grande parte das 

instituições não tem proporcionado aos alunos a visão ampla e diversificada que a Física pode 

oferecer. Apesar de avanços significativos nas pesquisas educacionais, em âmbitos 

internacional e nacional, o modelo atual de ensino passa por muitas críticas. 

A educação ambiental, perpassando os conteúdos escolares de todas as disciplinas da 

Educação Básica, tem respaldo legal. Nessa perspectiva, o ensino de Física pode proporcionar 

ao aluno a formação de um cidadão mais atuante na sociedade, de forma a poder intervir em 

diversos problemas sociais. 

Quando comparada a outras linhas temáticas da pesquisa em ensino de Física, a 

questão ambiental como objeto de estudo ainda é pouco explorada e restrita a alguns assuntos, 

tais como: geração de energia, poluição do ar, efeito estufa e poluição sonora. 

Diversos podem ser os fatores que interferem na proposição de estudos nessa linha. 

Um deles, a nosso ver, tem forte ligação com a formação dos físicos e professores de Física. 

Por se tratar de uma demanda relativamente nova, não tem sido contemplada nos currículos 

voltados à formação desses profissionais. 

Nesse sentido, esta monografia pode ser compreendida como um exercício salutar de 

busca por uma real aproximação entre os conteúdos escolares de Física e os problemas 

ambientais que afetam o planeta Terra. 

Visando uma conscientização dos estudantes, apresentamos uma possibilidade de 

inserção da temática Meio Ambiente no contexto das aulas de Física do Nível Médio da 

Educação Básica. Na sugestão de atividade de ensino apresentada, evitamos explorar os 

problemas ambientais como exemplos ou aplicações da teoria. Tal como recomendado nas 

tendências atuais para o ensino de Física, a poluição das águas, como temática ambiental, foi 

tomada como realidade a ser problematizada e contextualizada a partir da aprendizagem de 

um novo conteúdo pelos alunos: o de massa específica.  

Desse modo, acreditamos que as aulas de Física podem ser propostas e ministradas 

de maneira mais reflexiva, baseadas em atividades problematizadoras, que possam contribuir 

para a construção de um conhecimento amplo e diversificado dessa disciplina, deixando um 

pouco de lado o modelo tradicional de ensino, no qual o aluno fica limitado a decorar 

fórmulas para serem aplicadas na resolução de exercícios, provocando, consequentemente, 

nesses alunos uma rejeição ou até mesmo aversão à Física. 
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Uma crítica à incorporação da temática ambiental no ensino de Física seja, talvez, a 

questão do uso do tempo didático da carga horária destinada à Física na estrutura curricular do 

Ensino Médio. Contudo, acreditamos que ela se faz necessária para o alcance da formação dos 

concluintes da Educação Básica prevista na atual legislação brasileira. A nosso ver, o fazer 

docente será o prumo da balança. 
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7.2 SUGESTÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO 

 

O descarte indevido do lixo: o que a física tem a ver com isso? 

 

A primeira etapa da aula é dedicada à problematização da temática poluição das 

águas. Para tanto, com o uso de recursos multimídia, o professor coloca os alunos frente a 

imagens do cotidiano, nas quais aparece a degradação ambiental ou suas consequências nas 

águas dos rios, lagos, mares e oceanos. 

 

 

Imagem 1
5
 

          

 

Imagem 2
6
 

                                                           
5
 Disponível em: <http://hypescience.com/as-10-cidades-mais-poluidas-do-mundo/>. Acesso em: 25 setembro 

2014. 
6
 Disponível em: <http://www.sumatrasurf.com.br/blog/view/page/7/>. Acesso em: 25 setembro 2014. 
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Imagem 3
7
 

 

 

Imagem 4
8
 

                                                           
7
 Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/esgoto-e-despejado-na-orla-

maritima-1.91642>. Acesso em: 25 setembro 2014. 
8
 Disponível em: < http://meioambiente.culturamix.com/poluicao/contaminacao-ambiental-por-chumbo>. Acesso 

em: 25 setembro 2014. 
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Imagem 5
9 

 

Em seguida, o professor solicita aos alunos que se organizem em grupos (mais ou 

menos 5 alunos) para discutirem entre si e preencherem a Tabela 1
10

, com a opinião 

consensual do grupo. 

  

                                                           
9
Disponível em: < http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/geral/62069,mergulhadores-promovem-

acao-de-limpeza-no-fundo-do-mar-em-salvador.html>. Acesso em: 25 setembro 2014. 
10

 Adaptada de: UNTALER, Lindomar de Oliveira. Poluição da água: o que fazer? Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36586>. Acesso em: 02 outubro 2014. 
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Após o preenchimento da Tabela 1, o professor reproduz para a turma os vídeos, 

listados a seguir. É importante que haja ao término de cada vídeo uma rodada de discussão, na 

qual o professor poderá complementar informações e lançar novos questionamentos. 

Ilha de Plástico - A morte dos oceanos (3min e 54 s) 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=jK2lbhMrVaQ> 

Derramamento de petróleo e Golfo do México  

Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=Nv-8Kr8TFWo> (3min e 15 s) 

Contaminação frequente – Via legal 

Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=XvI_399S3-0> (5min e 13 s) 

Baixa do nível do rio Tietê revela lixo doutras cidades acumulado em Salto 

Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=OEhatuuJXjw> (3min e 08 s) 

A fim de enriquecer o debate sobre os diversos tipos de poluição dos oceanos, mares 

e rios, bem como uma conscientização sobre as causas, os danos e as possibilidades de 

intervenção dos cidadãos, é proposto aos alunos, como atividade extraclasse, a leitura de 

cinco textos
11

 que se encontram no Anexo 8.  

A segunda aula inicia-se com a reprodução de dois vídeos
12

 que complementam o 

conteúdo das leituras sugeridas ao término da aula anterior. 

Em seguida, o professor propõe aos alunos um momento de reflexão sobre as 

respostas fornecidas anteriormente na Tabela 1, de modo que, caso seja necessário, o novo 

conhecimento adquirido seja utilizado em sua reformulação. 

Esperamos que os alunos compreendam que a questão da poluição das águas advém 

de diversas situações e, apesar da responsabilidade de cada pessoa, a solução não é individual. 

Assim, cada indivíduo, além de uma atuação consciente em relação à preservação das águas, 

deve atuar socialmente denunciando e/ou exigindo dos governos soluções mais amplas em 

termos de saneamento básico, ligações clandestinas de esgotos, detritos de grandes indústrias 

etc. 

Na etapa seguinte da aula, o professor lança aos alunos a seguinte pergunta, 

relacionada às figuras 6 e 7: 

 

 

                                                           
11

 “Poluição da água, saiba mais para evitar”, “Metais pesados”, “A chegada das chuvas vem expondo graves 

problemas de poluição que ocorrem em parte do litoral cearense”, “Lixo no fundo do mar” e “Surf no lixo”. 
12

 Globo News - Matéria sobre Poluição da Água (Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=CC7PWttqj_c>); Planeta água poluição (Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=KJ8_Ly2eJIQ#t=19>). 
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            Figura 613: derramamento de óleo.                        Figura 714: lixo no fundo do mar. 

 

  Os alunos devem ser estimulados a apresentar suas opiniões oralmente, de maneira 

que seja criado um clima de debate (argumentação e contra argumentação) por no máximo 5 

min.  

A fim de construir a resposta científica com os alunos, o professor propõe que eles 

acompanhem a realização de um experimento descrito no Apêndice 7.3, fazendo observações, 

anotações e tirando conclusões. 

O objetivo do experimento é a sistematização do conceito de massa específica 

atrelada à causa do afundar ou boiar dos materiais poluidores das águas
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://agroevento.com/agenda/curso-derrames-oleo-mar/ 
14

 http://www.globalgarbage.org.br/portal/tag/salvador/ 
15

 Massa específica: Grandeza física que relaciona massa e volume de uma substância. “A definição de massa 

específica é idêntica à de densidade, porém nós só a usamos quando nos referimos às substâncias, e não a um 

objeto sólido qualquer, a menos que este seja homogêneo e isotrópico (tenha massa distribuída igualmente ao 

longo de todo o volume)” (Disponível em: < https://ipemsp.wordpress.com/tag/massa-especifica/>. Acesso em: 

20 novembro 2014.  

 

Por que alguns tipos de lixo são visíveis (“boiam”) e outros ficam escondidos no 

fundo do mar, rios e lagos? 
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7.3 EXPERIMENTO
16

 

 

 Material Necessário: 
 

- 01 recipiente transparente e com tampa de volume igual ou maior que 1 L; 

- 200 mL de mel; 

- 200 mL de água; 

- 200 mL de óleo de cozinha; 

- 200 mL de álcool; 

- bola de gude; 

- bola de isopor; 

- pedaço de cera de vela; 

- pedaço de rolha de cortiça; 

- pedaço de rolha de plástico; 

- clips metálicos; 

- corante alimentício (2 cores, por exemplo, vermelho e azul). 
 

 Procedimentos: 
 

- Usar os corantes para colorir a água e o álcool com cores diferentes; 

- Despejar, com cuidado e lentamente, os líquidos nos recipientes, seguindo a seguinte ordem: 

mel, água colorida, óleo e álcool colorido. Essa ordem está ilustrada na sequência de fotos 

da Figura 1
17

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

                                                           
16

 Adaptado da sugestão disponível em: < http://www.iq.ufrgs.br/ead/quimicapop/material/densidades.pdf>. 
17

 Sequência de fotos do autor. 
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- Em seguida são abandonados no recipiente que contem os líquidos os objetos: bola de gude, 

bola de isopor, pedaço de vela, pedaço de rolha de cortiça, pedaço de rolha de plástico e clips. 

De modo que se obtém a seguinte disposição dos objetos nos líquidos (Figura 2)
18

 

 

 

Figura 2 

 Sugestão para exploração com os alunos: 

O professor, antes de despejar os líquidos no recipiente, deve pedir os alunos para 

fazerem uma previsão sobre o que irá acontecer. 

Após a observação da disposição dos líquidos, eles devem comparar suas suposições 

iniciais com o que aconteceu, reelaborando, se necessário, suas respostas. 

Antes de o professor abandonar os objetos no recipiente, os alunos devem fazer 

previsões sobre o que irá acontecer. 

Por fim, o professor sistematiza o conteúdo, introduzindo o conceito de massa 

específica. 

 

 Sugestão para a avaliação da aprendizagem: 

 

Solicitar aos alunos que ordenem os materiais (líquidos e sólidos) em uma sequência 

crescente a massa específica. Em seguida, eles devem comparar a sequência elaborada com os 

valores constantes de uma tabela de massa específica, como a exemplificada a seguir: 

 
Material Massa específica (g/cm

3
) Material Massa específica (g/cm

3
) 

    

    

    

    

    

                                                           
18

 Foto do autor. 
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8 ANEXO 

8.1 TEXTO 1: Poluição da água, saiba mais para evitar
19

 

 

Você sabia que dois terços do nosso planeta 

são cobertos por água? Não é à toa que o apelidaram 

de planeta azul. Mas o que estamos fazendo com 

essa água? Além do grave desperdício no dia a dia, a 

poluição dessa água gera danos para a 

biodiversidade e para nossa própria saúde. 

 

A poluição que podemos enxergar é causada em grande parte pelo esgoto das casas, 

que lança nos rios o resto de comida e um tipo de bactéria que deles se alimenta: são as 

chamadas bactérias aeróbicas, elas consomem oxigênio e destroem a vida aquática e, além 

disso, podem causar problemas de saúde se forem ingeridas. 

Outros problemas são as indústrias localizadas ao lado de rios e lagos. Só 

recentemente foram criadas leis para que elas tratem o esgoto industrial. Por isso é importante 

que o consumidor procure se informar sobre a conduta das marcas em relação ao tratamento 

de água. 

O dia mundial da água é comemorado no dia 22 de março. Foi criado no ano de 1993 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) para conscientizar os cidadãos do mundo sobre a 

necessidade de se preocupar com esse assunto. 

 

Algumas dicas práticas para evitar a poluição da água no seu cotidiano: 
 

- Deposite seu lixo sempre em local adequado, de preferência encaminhe para reciclagem. 

Esse material, quando mal descartado, vai parar em reservatórios da cidade, polui a água e 

pode acabar caindo em rios e chegando ao mar. Principalmente sacolas plásticas, elas são as 

principais vilãs das águas. 

 

- No supermercado prefira os produtos BIODEGRÁDAVEIS. 

 

- Não descarte óleo diretamente na pia. O óleo é um dos principais poluentes e sua remoção é 

muito difícil. Prefira o descarte correto.  

- Evite sempre encanações clandestinas. O esgoto regular leva seus detritos para o devido 

tratamento. 

- Nunca jogue lixo nas praias. Esse lixo pode ser levado pela maré antes que a limpeza 

adequada do local seja realizada. 

 

 

                                                           
19

 Texto disponível em: <http://www.greennation.com.br/pt/dica/86/Equipe-GreenNation/Polui-o-da-gua-saiba-

mais-para-evitar> . 
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8.2 TEXTO 2: Metais Pesados
20

 

 

Metais pesados são elementos químicos 

altamente reativos e bio-acumulativos, ou seja, 

acumulam-se com o tempo no organismo que é incapaz         

de eliminá-los. 

Quimicamente, os metais pesados são 

definidos como um grupo de elementos situados entre o 

cobre e o chumbo na tabela periódica. 

Muitos metais são essenciais para o 

crescimento de todos os tipos de organismos, desde as 

bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são 

requeridos em baixas concentrações, caso contrário, 

podem danificar sistemas biológicos. Incluem-se aí 

metais como o cobalto, o cobre, o manganês, o 

molibdênio, o vanádio, o estrôncio e o zinco, para a 

realização de funções vitais no organismo. Porém 

níveis excessivos desses elementos podem ser 

extremamente tóxicos. Outros metais pesados como o 

mercúrio, chumbo e cádmio não possuem nenhuma 

função dentro dos organismos e a sua acumulação pode 

provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos. 

 

             Quando lançados como resíduos industriais, na água, no solo ou no ar, esses 

elementos podem ser absorvidos pelos vegetais e animais das proximidades, provocando 

graves intoxicações ao longo da cadeia alimentar. 

Encontramos alumínio, mercúrio, níquel, chumbo, bário, estanho, arsênico, cádmio 

dentre outros, substâncias extremamente tóxicas para o organismo, também em diversos 

produtos de consumo comum. Os metais pesados absorvidos, respirados ou transmitidos pela 

placenta materna provocam um grande número de doenças e sintomas raramente ligados à 

presença dos metais no organismo. Os metais pesados vão se acumulando durante toda a vida 

do indivíduo nas gorduras, no cérebro, no sistema nervoso, nos músculos e a medicina 

acadêmica não leva em conta que esses produtos tóxicos provocam o efeito de uma verdadeira 

bomba relógio. 

O consumo habitual de água e alimentos - como peixes de água doce ou do mar - 

contaminados com metais pesados coloca em risco a saúde. As populações que moram em 

torno de fábricas de baterias artesanais, industriais de cloro-soda que utilizam mercúrio, 

indústrias navais, siderúrgicas e metalúrgicas correm risco de serem contaminadas. 

Os metais pesados são muito usados na indústria e estão em vários produtos.  

 

                                                           
20

 Trechos do texto disponível em: <http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_metais_pesados.htm>. 
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8.3 TEXTO 3: A chegada das chuvas vem expondo graves problemas de poluição que 

ocorrem em parte do litoral cearense
21

 

 

Vídeo publicado nas redes sociais pelo técnico de laboratório Álvaro Ximenes, de 20 anos, 

trouxe um alerta aos moradores e frequentadores do Porto das Dunas, em Aquiraz, a 36 

quilômetros de Fortaleza. Nas imagens, a galeria pluvial, que deveria escoar somente a água 

da chuva, estaria despejando lixo e esgoto no mar. De acordo com Ximenes, que 

constantemente surfa naquele litoral, foi uma surpresa flagrar o lixo ser despejado na praia. 
 
 

 A água suja e fétida que é despejada na praia 

corre para o mar e já chama atenção dos banhistas, que 

têm de mudar de local. 

"Costumo sempre surfar naquela região e, quando 

cheguei na praia, estava um lixo só, o fedor também era 

insuportável, via-se claramente aquela água preta e 

correndo para o mar". 

 

 Ele atenta que isso ocorre não só em um ponto 

da orla do Porto das Dunas, mas sim em outros dois. "O 

medo dos surfistas que utilizam esta praia é que vire 

algo tipo a Beira-Mar ou Leste-Oeste, onde é só esgoto. 

Tem que ter uma fiscalização, algo que pare com este 

absurdo", reclama o frequentador. 

 

 

 De acordo com o secretário executivo da Associação dos Moradores e 

Empreendedores do Porto das Dunas, Yuri Mamede, esta situação ocorre todos os anos. Ele 

explica que o vento obstrui a saída da galeria e é preciso solicitar à Prefeitura Municipal de 

Aquiraz (PMA) para realizar a desobstrução. "Quando fica entupido, não tem como a água 

escoar. O que acontece é que a pouca água que fica parada apodrece e ainda tem, 

infelizmente, um depósito irregular de lixo", diz Mamede. [...] Mas pode ser que haja alguma 

ligação clandestina de esgoto. Não posso negar nem confirmar isso. É uma possibilidade. 

“Acredito que, se fosse esgoto, o escoamento seria todos os dias", assegura Mamede. 

 

 [...] Na verdade, isto não deveria acontecer, considerando que a função das galerias 

pluviais é conduzir somente as águas das chuvas para o mar [...].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Texto disponível em: < http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/esgoto-e-despejado-na-

orla-maritima-1.91642> . 

 

Foto: Kelly Freitas 
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8.4 TEXTO 4: Lixo no fundo do mar
22

 
 

 

 

 Foram mais de 560 latas de alumínio, 237 

palitos e 213 garrafas. Esse material foi retirado 

por mergulhadores no trecho da Barra, em 

Salvador. 

 

 

 Cerca de 915 quilos de lixo foram retirados 

do fundo do mar em praias que fazem parte do 

circuito Dodô, em Salvador. [...] O grupo informou 

que conseguiu recolher da água cerca de 560 

latinhas de alumínio, 237 palitos de madeira, 213 

garrafas plásticas e 74 tecidos. Os voluntários 

removeram ainda, partes de uma enceradeira, além 

de uma caixa de geladeira, grelha de fogão e tampa 

de ventilador. 

 

 

 

  

 

 "Retiramos esse lixo e comparamos para saber de 

onde ele está vindo. Estamos em busca da origem desse 

lixo para tentarmos barrar a entrada dele do mar”.  

 

 

 

 

 

 

 Ele explica também que o lixo pode ser depositado por indivíduos que transitam pelo 

local. Por isso, o grupo realiza a limpeza da área em quatro períodos do ano. "Fazemos a ação 

antes do carnaval, para diagnosticar como fica o fundo do mar após o verão, depois do 

carnaval para sabermos especificamente qual tipo de lixo é jogado nesse período, também no 

meio do ano e em setembro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Texto disponível em: < http://www.institutoecofaxina.org.br/2013/02/mergulhadores-retiram-915-kg-de-lixo-

do-fundo-do-mar-apos-carnaval-na-bahia.html>. 

 

 

 

Lixo foi recolhido por cerca de 20 

mergulhadores no circuito da Barra 

(Salvador –BA). 

http://1.bp.blogspot.com/-vfPl8CB7ly8/UR6L58BiqWI/AAAAAAAAN3s/Td4M1-GnMDY/s1600/mutirao-salvador02.jpg
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8.5 TEXTO 5: SURF NO LIXO
23

 

 

Imagens publicadas no tabloide britânico Daily Mail retratam de forma 

impressionante os efeitos da poluição sobre as águas da ilha de Java, na Indonésia. O surfista 

mais famoso do país, Dede Suryana, 28 anos, aparece em meio a uma onda coberta de lixo na 

foto feita pelo fotógrafo Zak Noyle, que cruza o mundo em busca de cliques perfeitos do 

surfe. 

 

 

 
 

"O lixo apareceu de repente, enquanto estávamos na água", disse o fotógrafo ao 

afirmar que a montanha incluía troncos de árvores, embalagens plásticas, garrafas e até bolas 

de futebol. Além da beleza natural, a Indonésia também é conhecida pelo lixo depositado nas 

águas. 

Uma reportagem da National Geographic mostrou, por exemplo, que o rio Citarum, 

que corta Java, tem uma quantidade de lixo tão elevada que é impossível ver a água. Os 

animais marinhos são as maiores vítimas da poluição, já que acabam confundindo o plástico 

com alimento. Os humanos também são prejudicados, porque os peixes que servem de 

alimento frequentemente contêm níveis elevados de toxinas. 

 O surfista Suryana alertou, em entrevista ao Jakarta Post, sobre os riscos que a 

poluição das águas traz ao país. “Eu vi como é bonito e limpo (o oceano) na Austrália e na 

Nova Zelândia, e quando eu voltei para a Indonésia fiquei chocado", disse ao lembrar que um 

ambiente sujo, além de feio, também deixa as pessoas doentes. 
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 Texto disponível em: < http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/meio-ambiente/imagem-de-

surfista-retrata-a-poluicao-nas-aguas-da-indonesia,f9299851a9e80410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html> . 


