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Caro(a) educador(a),  

Os nossos espaços educacionais devem ser ambientes ricos em criatividade. 

Os educandos devem se envolver com atividades que favoreçam o trabalho 

interdisciplinar, coletivo e dinâmico. Atividades que lhes proporcione desenvolver 

habilidades e que trabalhe com sua autoestima e autonomia são essenciais aos 

processos de ensino-aprendizagem.   

Pensando nisso preparamos um passo a passo de como elaborar vídeos, e 

convidamos você a nos acompanhar nessa deliciosa construção. Você vai perceber 

que fazer um vídeo não é complicado. Bastam alguns equipamentos e disposição. 

Antes de iniciar a produção você deve certificar-se de que possui os 

equipamentos necessários: 

- Máquina fotográfica ou filmadora,  

- Celular (que filma ou grava áudio) e, 

 -Computador  

Esses são equipamentos básicos que você deverá ter a sua disposição. Tripés, 

microfones, gravadores e outros equipamentos profissionais não são necessários 

porém, são muitos bem vindos no processo.   

Vamos então ao passo a passo: 

O primeiro passo na produção do vídeo é definir a mensagem: 

1° passo: Qual a sua ideia? 

 Pense em um assunto e quais são as possibilidades de conduzir esse tema 

em um vídeo. Perguntas como: O que eu quero mostrar? Como? Para quem? Quem 

eu vou entrevistar? Que recursos eu vou utilizar? O que eu quero com esse filme? 

Qual a mensagem final? devem ser feitas por você. Seja criativo!  

2° passo: Ordene suas ideias  

Seu vídeo deve ter uma linha de raciocínio lógica. Para ordenar as ideias você 

deverá montar um roteiro, o seu roteiro será o guia na edição. Você deve ter em mente 

ao elaborar o seu roteiro que ele tem que ter uma sequencia interessante, que faça 

sentido ao final. Portanto deve pensar em como começar e como terminar o seu vídeo, 

quais imagens captar, quais conteúdos (falas ou textos) apresentar. 

O roteiro pode ser desenhado (Storyboard), ou a descrição das cenas em 

forma de texto. 
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Veja os exemplos: 

Storyboard  

 

Roteiro em forma de texto 

_____________________________________________________________________ 

Vídeo 

 “Jornal Interdisciplinar”: roteiro de montagem 

 

ABERTURA:  

Música instrumental animada 

 Layout com o nome Jornal Interdisciplinar.  

CENA 1:  

O apresentador e repórter Euclides se posiciona em frente o layout de abertura e inicia 

o jornal,  

“Boa tarde está entrando no ar o Jornal Interdisciplinar.” 

CENA 2: 

O repórter apresenta a notícia, 

“Nessa época do ano com a seca as queimadas aumentam, no Campus da 

Universidade de Brasília em Planaltina houve uma grande queimada, eu estive lá para 

conferir!”  

CENA 3: 
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Fotos da queimada aparecem sequencialmente enquanto o repórter fala sobre a 

queimada no Parque Sucupira: 

“Apesar dos bombeiros terem controlado a queimada rapidamente 50% do parque foi 

atingido.” 

CENA 4: 

Repórter aparece sentado ao lado de uma professora – a professora Florença. Eles 

estão no Campus de Planaltina e ele faz a abertura para um diálogo: 

“Eu estou aqui no Campus de Planaltina acompanhando a queimada que aconteceu 

ao lado no Parque Sucupira, estou aqui com a professora de Ciências e vamos fazer 

algumas questões.” 

Repórter: “Professora a queimada foi bastante intensa né?” 

CENA 5: 

Close na professora Florença que explica sobre a queimada: 

“Sim, a queimada é uma reação química, uma reação de combustão ou queima, 

causada pela interação de um comburente e um combustível. No caso do Parque 

Sucupira havia muito combustível (mato seco) que reagiu com o oxigênio que é o 

comburente e por isso a queimada foi bastante intensa.   

CENA 6: 

Volta à cena dos dois (apresentador e professora) sentados na sala. 

O apresentador:  

“Interessante foi que os bombeiros não utilizaram água não é isso professora, por 

quê?” 

Professora inicia a fala: “isso eles usaram os abafadores...” enquanto ela fala entra a 

próxima cena 

CENA 7 

 Fotos dos bombeiros trabalhando utilizando os abafadores e a técnica do contra fogo. 

A professora continua explicando: “porque quando não há o oxigênio na reação que é 

o comburente, ela deixa de acontecer. Eles também utilizaram a técnica do contra fogo 

que é colocar fogo no sentido contrário do fogo já existente”  

CENA 8 

Volta a sala onde professora e o repórter discutem sobre o assunto os impactos da 

queimada: 

Repórter: “Professora e os impactos da queimada já estão sendo avaliados?”  
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Professora: Sim, toda reação de combustão dependendo dos regentes, ela gera 

alguns produtos no caso da queimada tem o calor e a fumaça toxica que mata animais 

e plantas.  

Repórter:  Essa fumaça você pode falar mais, ela é tão tóxica assim?  

Professora: “Sim a fumaça é composta por partículas sólidas em suspensão, como o 

monóxido de carbono e o dióxido de carbono que são gases extremamente poluentes 

e prejudiciais a saúde humana”. 

Repórter: “Que tipos de prejuízos professora?”  

Professora: “Bem, o monóxido de carbono prejudica a oxigenação do organismo e o 

dióxido de carbono é um dos principais agravantes do efeito estufa, portanto as 

queimadas são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e a saúde humana.” 

Repórter: “Então nós estamos falando que essa queimada que aconteceu no parque 

Sucupira tem forte poder devastador!?” 

CENA 9: 

Uma imagem de explosão (de uma bomba) 

CENA 10: 

Close na professora que explica: “Veja bem, o Parque Sucupira está localizado no 

bioma Cerrado, onde é natural que ocorram algumas queimadas, porém devemos 

tomar cuidado para que não ocorram essas queimadas acidentais que são 

extremamente prejudiciais” 

CENA 11: 

Repórter:  De frente para o Layout do Jornal interdisciplinar explica: “Os bombeiros 

que estiveram no local identificaram que o fogo foi provocado pela queimada de lixo no 

Parque Sucupira, o excesso de vento e de capim seco contribuiu para que o fogo se 

alastrasse rapidamente ” 

CENA 12: 

Ainda de frente para o Layout do Jornal o repórter se despede: “Bom por hoje ficamos 

por aqui, até amanhã com mais um jornal interdisciplinar”. 

CENA 13: 

O repórter deixa o local vagarosamente de fundo  a Música da Pantera Cor de Rosa  

CRÉDITOS: Nome dos produtores e editores, nome dos atores e das músicas 

utilizadas, local onde foi realizado... 

_____________________________________________________________________ 
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3° passo - Com o roteiro em mãos você precisa agora definir o estilo de seu vídeo:  

- Imagem e som diretos (quando você capta as imagens e o som juntos) 

- Fotos (quando no seu vídeo só apareceram fotos, com legenda ou com 

narrador oculto) 

- Narração (que pode ser oculta ou já inserida – quando faz-se uma gravação 

direta que capta imagem e som) 

- Apresentador (quando você opta por ter um apresentador conduzindo as 

cenas de seu vídeo) 

Ou outros estilos criados por você. 

O Importante é respeitar o formato escolhido e não misturar muitos estilos no 

mesmo vídeo.  

4° passo - Definido isso você precisa iniciar a captação de materiais, fazer as 

gravações (som e imagem), ir atrás de documentos ou fotos, etc. Nesse momento 

você deve ficar atento a alguns cuidados que devem ser tomados como: 

- Luminosidade (escuro, sombra, claridade...) 

          - Som (ruído, interferências, baixo ou alto demais...) 

-Imagem (foco, uso de tripé, zoom, enquadramentos, movimentos de câmera...) 

- Edição (evitar excessos de recursos, planejar!) 

Com o roteiro elaborado, a definição do estilo dos vídeos e todo material 

captado você está pronto para iniciar a importante etapa final de sua produção a 

edição do seu vídeo. A edição é um importante momento da produção por permitir que 

você formate o seu vídeo deixando-o com o seu estilo. Para muitos, esse parece ser o 

processo mais difícil na produção. Porém você verá que não existe mistério. 

5° passo - Para edição você precisa de um programa apropriado, existem 

muitos programas gratuitos que podem ser baixados e outros que estão disponíveis 

online para serem utilizados. Alguns exemplos são: Windows Live Movie Maker, 

YouTube vídeo editor (online),  Video Spin, LightWorks e Magisto (online).  

O Windows Live Movie Maker é um software de edição de vídeos da Microsoft© 

que necessita do acesso ao sistema operacional do Windows®, caracterizando-o como 

um programa de fácil acesso e abrangente utilização, já que este se caracteriza 

atualmente como o sistema operacional mais utilizado.  

O software pode ser encontrado nas versões Windows® ME, Windows® XP, 

Windows® Vista e Windows® 7 e apesar de não ser o mais completo programa de 

edição optamos por sua utilização por se tratar de um programa simples e de fácil 

manuseio, o que permite que pessoas sem muita experiência em informática possam 

utiliza-lo sem grandes dificuldades. 

Vejamos agora o passo a passo de como editar vídeos no Windows Live Movie Maker. 
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Para iniciar a edição de vídeo você deve possuir um computador com o sistema 

operacional Windows® (Windows® ME, XP, Vista ou 7), clicar em iniciar -> todos os 

programas -> Windows Live Movie Maker.  

 Observe a seta vermelha: 

 

 

Se o seu computador possuir como sistema operacional o Windows® 7 ao clicar no 

item do programa Windows Live Movie Maker a seguinte tela se abrirá: 

 

Pode ser que em computadores com outros sistemas operacionais a página inicial do 

programa seja um pouco diferente, mas não se preocupe as ferramentas são as 
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mesmas. Cabe lembrar que a curiosidade e a prática são fundamentais nos processos 

de descobertas, principalmente esses que envolvem o seu relacionamento com as 

tecnologias, seja cauteloso, mas não tenha medo de ler, buscar pela ferramenta, 

acertar e errar. 

Para iniciar a edição do vídeo você deve estar com todo o material captado (fotos, 

músicas de interesses e trechos de gravações) em uma pasta separada em seu 

computador. Nessa pasta você deve salvar tudo que diz respeito ao seu vídeo. 

Lembre-se, ser organizado possibilita que o seu trabalho seja mais eficiente!   

Para iniciar a edição do seu vídeo você deve importar o seu material, ou seja, trazer as 

imagens, fotos, músicas e trechos de gravações para dentro do programa. 

 Veja, é muito simples! 

De olho no roteiro que você elaborou para seu vídeo, você buscará a imagem ou 

trecho gravado que será a abertura de sua produção. Para fazer isso basta clicar em 

clique aqui para procurar vídeos e fotos do lado direito do monitor ou em adicionar 

vídeos e fotos do lado esquerdo superior. Acompanhe a seta: 

 

No momento em que clicar em adicionar ou procurar, abrirá para que você uma janela 

para que possa buscar a pasta, escolher a imagem, ou gravação de imagem desejada. 

Você irá então selecionar a imagem ou trecho de gravação, clicar em abrir e pronto! 

Sua imagem ou gravação vai aparecer na pequena tela escura no canto esquerdo do 

monitor.  
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Para continuar adicionando imagens e gravações basta repetir o procedimento citado 

acima, uma dica é organizar a sequência de imagens de acordo com seu roteiro. 

Você vai observar que se clicar no botão player  logo abaixo da tela onde 

aparecem as suas imagens elas serão exibidas em sequencia. Você pode controlar a 

velocidade de exibição, clicando em ferramenta de vídeo e alterando a duração. 

 

Caso queira excluir alguma imagem basta seleciona-la e clicar em delete, assim ela 

será eliminada. Para selecionar basta clicar em cima da imagem. 

Ao incluir trechos de gravações, você pode desejar eliminar alguma parte 

desnecessária para seu vídeo; para isso você possui duas opções: a ferramenta de 

corte que oculta qualquer parte indesejada, ou a opção dividir que divide o vídeo 

selecionado em dois itens a partir do ponto atual, sendo que, um desses itens pode 

ser excluído. 
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Fique atento(a) essas opções só irão aparecer ativas quando você adicionar trechos 

de gravação (vídeos ou áudio) caso contrário ela permanecerá inativa. Vamos 

adicionar um trecho de vídeo para verificar o uso das ferramentas de corte e divisão.    

Observe que o cursor do vídeo deve estar no ponto a ser cartado ou dividido.   

 

Bem, agora que já aprendemos a adicionar fotos ou vídeos, controlar o tempo de 

duração da exibição das imagens, cortar e dividir o material, vamos aprender a 

adicionar sons (músicas ou áudio de falas importantes para o vídeo).  

Para executar esse procedimento basta clicar em adicionar uma música e escolher 

entre adicionar uma música... ou adicionar uma música no ponto atual... 

 

Caso escolha a opção adicionar uma música, a música será inserida a partir da 

primeira imagem em todo o seu vídeo (de acordo com tempo de duração dela), mas 

você também terá a sua disposição, assim como a ferramenta de vídeo, a ferramenta 

de música para controlar a duração e velocidade da música e fazer os cortes 

necessários, veja: 
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Já falamos de imagens e áudios (fotos, vídeos músicas), mas e o texto?  

Você pode adicionar títulos, legendas e créditos no seu texto, observemos agora cada 

um deles. 

Para o título clique na opção Título na barra de ferramentas, parte superior.  

 

Em seguida abrirá uma tela assim: 
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Para o título aparece um slide preto antes da primeira imagem, com uma caixa de 

texto para você inserir o seu (observe a figura acima), caso você não queira seu título 

nesse slide e quer que ele apareça em sua primeira imagem, então você deve arrastar 

a faixa rosa para a primeira imagem (ou qualquer outra que você deseja que o título 

apareça), quando fizer isso seu texto aparece nela, basta então excluir o slide preto 

clicando nele e apertando delete.  

Cuidado quando for usar textos sob imagens para que a cor da imagem não atrapalhe 

a leitura de seu Título, se for necessário troque a cor da fonte. 

Perceba que você tem uma barra de ferramentas para o texto também, e nessa barra 

você pode efetuar diversas ações, como escolher letra e tamanho, cor, tempo de 

duração em que o título vai aparecer além de colocar efeitos especiais.  

Observe que cada barra de ferramenta tem uma cor, isso te ajuda a diferenciar onde 

está cada coisa no projeto de vídeo, pois no projeto elas aparecem em faixas da 

mesma cor. Você pode movimentar a música e o texto clicando sobre eles e 

arrastando. 

Exemplo: 

 

 

Para legenda e créditos basta fazer o mesmo procedimento, clicar em Legenda ou 

Créditos e a caixa de texto abrirá. As mesmas ferramentas de formatação estarão 

disponíveis, a única diferença é que para legenda você deve selecionar colocando o 

cursor na imagem em que deseja que ela apareça e para os créditos eles aparecerão 

como opção em um slide ao final. Experimente! 



14 
 

 
 

 

 

Existem também, Animações e Efeitos Visuais que podem ser explorados por você.  

 

Basta clicar sobre eles e escolher uma opção.  

Você já deve ter percebido que editar um vídeo no Live Movie Maker não é difícil, o 

programa é muito simples, todas as ferramentas são apresentadas de maneira clara e 

objetiva. Creio que com as dicas oferecidas você já tenha terminado a sua edição e 

agora está pronto para transformar seu projeto de vídeo em um vídeo de verdade!  

Porém, devo avisar que antes de salvar o seu vídeo, você deve Salvar projeto como, 

atribuindo-lhe um nome, que pode ser “Projeto do vídeo Tutorial de edição” (exemplo),  

pois caso queira fazer modificações mais tarde ou corrigir algo, possa voltar ao projeto 

e fazer as alterações necessárias. Depois de salvar como vídeo você não consegue 

mais fazer modificações. 

Para salvar projeto você deve ir na janela azul no canto esquerdo superior do monitor, 

clicar e escolher a opção Salvar projeto como,    
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Após salvar o projeto, você está pronto para salvar o seu vídeo e assistir sua 

produção, para salvar vídeo vá até a janela azul no canto esquerdo superior do 

monitor, clique e escolha a opção Salvar filme em seguida Recomendável para esse 

projeto.    

O processo de salvar filme pode levar alguns minutos, aguarde. 
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Pronto! Seu vídeo está pronto para ser reproduzido. Compartilhe a experiência e 

divirta-se! 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE LDD DE FÍSICA 

PARÂMTERO 1 – Critérios de avaliação dos aspectos didáticos 

 
 

  

Em relação à obra avaliada, pode-se observar:

O
b

se
rv

ad
o

N
ão

 o
b

se
rv

ad
o

1) O claro atendimento a alguma concepção metodológica escolhida pelo autor

ao longo da obra (tecnicista, construcionista, sociointeracionista etc)?

2) Esclarecimentos claros e orientações precisas contidas no manual do

professor?

3) A proposição de atividades diversas (exercícios, práticas experimentais,

simulações, pesquisas etc.) norteadas pela concepção escolhida?

4) No manual do professor, está sugerida uma bibliografia de auxílio ao

docente?

5) Uma preocupação em não apenas transmitir o conteúdo, mas em instigar o

educando a desenvolver a capacidade de pensar, formular hipóteses e concluir

através do próprio raciocínio?

6) A presença de objetos educacionais lúdicos consistentes com a proposta

pedagógica da obra e adequadamente articulados a ela, que explorem as

potencialidades do suporte digital, tais como vídeos, imagens, áudios, textos,

gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações mapas, jogos educativos, animações,

infográficos,  páginas da web  e outros elementos?

7) A existência de atividades propostas que exploram as concepções prévias

dos estudantes como oportunidades para desenvolver a aprendizagem?

8) A abordagem de temas atuais e relevantes para a Física, dentro de uma

concepção de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)?

9) A existência de situações-problema que oportunizem o desenvolvimento

social e colaborativo do conhecimento, tais como problemáticas de ordem

ambiental, tecnológica, ética, histórico-social etc?

10) O encorajamento à autonomia e ao desenvolvimento da criatividade, graças

a recursos que são autoexplicativos, ou que solicitam pesquisas por parte do

usuário?
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Em relação à obra avaliada, pode-se observar:

O
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o
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ão
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11) A possibilidade de feedback ao usuário em relação às atividades

pedagógicas propostas, tais como exercícios avaliativos, questões exploratórias 

de concepções prévias etc?

12) A promoção do desenvolvimento do raciocínio, a partir da adequada

disposição dos conteúdos, atividades etc., referenciando-se à proposta

pedagógica do livro, além de zelar pelo gradativo aumento do nível das

atividades propostas?

13) A adequação dos textos e da linguagem (inclusive a técnica) ao nível do

educando?

14) A possibilidade de reorganizar os conteúdos, de forma criativa e

interdisciplinar, com base em eixos temáticos, ou na priorização de

competências/habilidades ou por meio de contextos semelhantes?

15) A presença predominante de textos e bibliografias atuais e contextualizadas, 

favorecendo a organização da sequência do processo de ensino e primando

pela aprendizagem significativa dos usuários?

16) A integração harmoniosa de elementos tais como textos, imagens, gráficos,

mapas, sons, vídeos, animações, simulações, infográficos, etc.?

17) O incentivo à interação social dos educandos (entre pares e com o

professor), utilizando-se para tal o suporte digital como espaço onde se

promovem debates, sempre no sentido da construção colaborativa do

conhecimento, tais como em salas de chats  ou comunidades em redes sociais?

18) O levantamento de discussões sobre as relações entre Ciência, Tecnologia,

Sociedade e Ambiente, promovendo a formação de um cidadão capaz de

apreciar e se posicionar criticamente diante das contribuições e impactos da

Ciência e da Tecnologia sobre a vida social e individual?

19) A inserção adequada e funcional de auxílios externos (web) , devidamente

escolhidos e pertinentes ao processo educativo?

20) Situações-problema que exijam dos educandos o uso das potencialidades

do suporte, tais como a mobilidade conectada, a elaboração de

imagens/vídeos, o uso de aplicativos específicos e do GPS, a leitura e

elaboração de códigos QR, dentre outras?
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Em relação à obra avaliada, pode-se observar:

O
b

se
rv
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o

N
ão
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o

21) Objetos educacionais que envolvam o educando na busca da compreensão

do modelo científico estudado, a partir dos conceitos de interatividade, em

simulações e animações?

22) A existência de um processo operacionalizado e contínuo de avaliação,

levando em conta as necessidades e características individuais dos usuários,

bem como as competências e habilidades exigidas no processo de

aprendizagem?

23) Que favorece o processo de ensino e aprendizagem de conceitos e

fenômenos a partir de as analogias e/ou metáforas, garantindo, no entanto, a

explicitação de suas semelhanças com o modelo científico real, bem como as

limitações e diferenças?

24) O zelo ao se apresentar fórmulas matemáticas e demais símbolos técnicos,

buscando, sempre que possível, demonstrar de onde essas relações surgiram,

bem como a importância do rigor da linguagem ali usada?

25) A apresentação do conteúdo dá-se de forma contextualizada e

interdisciplinar, trazendo situações-problemas reais (ou próximas) e evitando o

mero processo de memorização, o que envolve, assim, o educando numa

dimensão maior do processo educativo?
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PARÂMETRO II – Critérios de avaliação dos recursos digitais 

 

 

  

Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:

O
b

se
rv

ad
o

N
ão

 o
b

se
rv

ad
o

1) A existência de instruções prévias que orientem o uso dos objetos

educacionais digitais contidos na obra, bem como um índice remissivo a esses?

2) A presença de ícones/botões de ajuda/informação ao longo do texto,

favorecendo a autonomia do educando?

3) Auxílios e dicas para o uso dos objetos educacionais digitais existentes, tais

como vídeos, simulações, animações, infográficos, mapas, hiperlinks etc.?

4) O zelo na escolha adequada de uma linguagem cientificamente precisa e

adequada ao público-alvo?

5) Uma preocupação na escolha de um leiaute bem definido e amigável ao

usuário, que possa sofrer adaptações em atendimento às necessidades do

educando?

6) A presença de algum texto ou objeto educacional na introdução dos tópicos

abordados, cuja temática seja contextualizada, fornecendo uma motivação para

o estudo do conteúdo e uma explicação ao leiaute escolhido?

7) Clareza nos procedimentos de interação com os objetos educacionais, sendo

intuitivo ao usuário, mesmo esse não sendo um usuário comum de

equipamentos digitais, ou apresentando algum auxílio para a correta execução

do objeto?
8) O incentivo à livre navegação ao longo do conteúdo, por meio de hiperlinks 

ou links externos, em caracterização a um texto não linear, tornando-o particular

a cada usuário?

9) A possibilidade de adequação do conteúdo/ordenamento para o público alvo,

por parte do professor? 
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Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:

O
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10) A apresentação do conteúdo incrementada por objetos hipertextuais, 

vinculados ao conteúdo, tais como bolhas (caixas) de informação, infográficos,

figuras interativas etc?

11) Que o esquema de cores e de fonte escolhida favorecem o uso, minimizando 

o cansaço visual, e auxiliam a identificação de objetos educacionais, tais como

links,  animações e simulações?

12) A presença de conteúdos e tópicos adequadamente indexados, que

permitam o fácil acesso ou retorno a partir de partes distintas da publicação ou

das referências externas?

13) Que é dotado de uma ferramenta de busca avançada, permitindo o leitor a

executar uma procura por termos contidos na obra, além de oferecer a

possibilidade de pesquisa externa (web ) dos tópicos?

14) A escolha e o uso de recursos digitais que motivem o público-alvo, tais como

introduções aos conteúdos em formato hipermidiático, jogos educativos,

questionários interativos etc?

15) Instruções prévias e referenciadas no manual do professor sobre a utilização

do livro digital?

16) A integração harmoniosa de elementos tais como texto, imagem, gráficos,

mapas, sons, vídeos, animações, simulações, infográficos etc.?

17) A existência de recursos digitais, por meio dos quais debates entre os

estudantes ocorram, tais como salas de chats ou comunidades em redes

sociais?
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Em relação aos aspectos digitais da obra avaliada, é possível observar:

O
b

se
rv

ad
o

N
ão

 o
b

se
rv

ad
o

18) A possibilidade de atualização e modificação de trechos do texto, por parte

dos agentes educacionais envolvidos no processo (autor-professor-aluno-

conteúdo), no sentido de favorecer a atualização dos saberes, bem como a

constante vigilância de sua aplicação em situações cotidianas?

19) A inserção adequada e funcional de auxílios externos (web), devidamente

escolhidos, atuais e funcionais?

20) Situações-problema que exijam dos educandos o uso das potencialidades

do suporte, tais como mobilidade, elaboração de vídeo/imagem, uso de

aplicativos específicos, do GPS, leitura e elaboração de códigos QR, dentre

outros?21) Objetos educacionais que envolvam o educando na busca da compreensão

do modelo estudado, a partir dos conceitos de interatividade, em simulações e

animações?

22) Mecanismos de inteligência digital, que favoreçam e individualizem o

sistema de avaliação, o caminho percorrido pelo usuário, bem como suas

habilidades?

23) Que ela promove analogias e metáforas a partir das potencialidades do

suporte digital, garantindo a interatividade e do educando com o objeto

educacional e favorecendo o processo de aprendizagem?

24) O zelo ao se apresentar fórmulas matemáticas e demais símbolos técnicos,

não permitindo que problemas de incompatibilidade venham a afetar a correta

apresentação dessas?

25) A apresentação de objetos educacionais hipertextuais dá-se de forma

contextualizada e interdisciplinar, dialogando os conteúdos já tratados (ou a

serem), envolvendo o educando numa dimensão maior do processo educativo?
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APRESENTAÇÃO 
 

 
O panorama atual da Educação Básica Brasileira foi o agente incentivador 

para o desenvolvimento dessa proposta, uma vez que tanto se discute sobre as 
razões do insucesso dos estudantes, os motivos para as altas taxas de evasão e 
repetência, bem como, a falta de interesse dos estudantes para aprender. Assim 
sendo, apontamos os estudantes como o principal foco das reflexões no âmbito do 
ensino aprendizagem. Entretanto, seria possível ver essas razões por outra 
perspectiva: o docente como agente no processo educativo. 

É possível vislumbrar o docente como peça-chave na construção de novos 
significados para a educação, desde que este invista em uma cultura de formação 
constante e reflexiva de suas práticas pedagógicas e metodologias diárias de 
trabalho. 

A autoavaliação faz parte de uma construção conjunta que envolve um amplo 
ciclo de planejamento para que o docente possa construir juízos de valor e apreciar 
se sua prática e postura na sala de aula estão atendendo aos objetivos, e se 
também os docentes e os estudantes estão pessoalmente comprometidos com o 
ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a autoavaliação assume propósitos que 
vão além das avaliações de desempenho docentes convencionais e institucionais 
(progressão de carreira ou de prestação de contas). 

Assim, o intuito é promover novos debates sobre a autoavaliação como uma 
ferramenta viável para a regulação do desempenho docente, oferecendo propostas 
para que este instrumento seja vivenciado no cotidiano escolar, no âmbito do ensino 
público do Distrito Federal, principalmente durante as coordenações pedagógicas. 

O texto de apoio apresenta-se como parte fundamental para o Mestrado 
Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da 
Universidade de Brasília (UnB). Esse trabalho está embasado na utilização da 
pesquisa colaborativa, como forma de buscar soluções para os problemas do 
cotidiano escolar, por meio da inclusão dos professores no processo de pesquisa, 
para que as diversas contribuições forneçam subsídios para as dificuldades comuns. 
Assim, esta surge como resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de 
professores voluntários de uma escola pública do Distrito Federal e, com apoio da 
Direção da mesma. 

Por meio desse texto, será possível conhecer o contexto e a vivência do 
grupo de professores de Ciências da Natureza nesta escola, que aceitaram a 
proposta de tornar a autoavaliação uma ferramenta para avaliar o desempenho 
docente. Através da vivência destes professores foi formulado coletivamente um 
registro capaz de sistematizar o que eles consideram importante para uma 
autoavaliação. 

O texto de apoio tem como propósito descrever essa experiência, na qual o 
grupo de professores se dispôs a participar. Logo, não deverá ser usado como 
manual, mas pode ser um material que incentive a utilização da prática de 
autoavaliação do desempenho docente em outras instituições escolares. 
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1. Avaliação: do desempenho docente a autoavaliação 

 
É importante que se compreenda que a avaliação é, em muito boa 
medida e em muitas situações concretas, uma construção social 
complexa que envolve pessoas que funcionam em determinados 
contextos, com as suas práticas e políticas próprias, e que envolve 
também a natureza do que está a ser avaliado que, por sua vez, 
também tem as suas finalidades, lógicas e políticas próprias 
(FERNANDES, 2008, p. 5). 

 

Seriamos capazes de estabelecer um consenso ou uma definição acerca do 

conceito de avaliação? 

O trecho de Fernandes nos dá uma dimensão do quanto o tema avaliação 

pode ser amplo e complexo em suas especificidades dentro de cada realidade 

escolar. 

Nesse sentido, a evolução dos conceitos de avaliação perpassa por vários 

contextos históricos e sociais, com intuito de mostrar suas diferentes perspectivas. 

Cada momento vivido pela sociedade impõe que esta se posicione e proponha 

modelos e teorias que nortearão o trabalho, inclusive na escola. 

A vida em sociedade implica classificar, estamos sempre confrontando e 

comparando os indivíduos, quer seja por suas capacidades ou atitudes. 

No decorrer da história dos processos avaliativos tivemos momentos de 

influência positivista, na qual prevaleceu a avaliação como medida, com um caráter 

mais técnico, cuja finalidade era medir de forma rígida e objetiva a aprendizagem 

dos estudantes. É possível observar que ainda hoje temos resquícios e marcas 

dessa geração que são difíceis de serem apagados. 

Também houve um momento no qual a avaliação estava voltada para a 

descrição e análise dos objetivos de aprendizagem propostos, permitindo verificar se 

esses estavam sendo alcançados. Assim, Kliebard (2011, p. 31) relata que “para 

Tyler [...], a avaliação é um processo pelo qual o indivíduo compara as expectativas 

iniciais, sob forma de objetivos comportamentais, com os resultados”. 

Assim, vemos que a intensificação dos estudos e dos debates envolvendo 

temas relevantes para a qualidade da educação nos faz também refletir sobre os 

processos avaliativos e sua relevância no cotidiano escolar. 

Esteban (2008) relata que  
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Nos últimos anos, temos visto a reflexão sobre a avaliação 
intensificar-se, produzindo diferentes movimentos que vão desde a 
crítica contundente aos processos consolidados no sistema 
educacional brasileiro, por sua natureza classificatória e excludente, 
até análises e proposições que pretendem aperfeiçoar as práticas 
classificatórias por considerá-las indispensáveis à produção de uma 
escola de qualidade.  
As críticas que convidam com objetivos e argumentos às vezes 
diferentes, a escola a transformar o processo de avaliação vêm 
sendo acompanhada de propostas oficiais indicando mudanças 
curriculares e transformações no sistema de avaliação, gerando 
impactos na dinâmica de sala de aula, na gestão da escola e na 
organização do sistema educacional. (2008, p. 9-10). 

 

Essas novas perspectivas percebem o processo avaliativo como algo 

absolutamente vinculado às práticas pedagógicas e à dinâmica escolar. Nesse 

sentido, o compromisso com a qualidade na educação começa quando esse 

processo promove uma inclusão escolar e social, visando práticas escolares 

democratizadas (ESTEBAN, 2008). 

Hadji (2001) relata que a avaliação deve ser colocada a serviço da 

aprendizagem, para que esta possa construir-se em um contexto integrado ao ato de 

ensinar. 

O processo avaliativo deve promover a valorização do conhecimento e a 

percepção do mundo, tendo como função principal “contribuir para uma boa 

regulação da atividade de ensino [...]. Trata-se de levantar informações úteis à 

regulação do processo ensino/aprendizagem. [...], pois toda avaliação, mesmo no 

centro da ação, tem uma dimensão cumulativa” (HADJI, 2001, p. 19). 

A avaliação em uma perspectiva formativa tem um caráter prognóstico, 

levando em conta as peculiaridades de cada indivíduo, bem como seu 

desenvolvimento no decorrer do processo, conduzindo a melhoria e ao ajuste do 

ensino-aprendizagem. 

Assim, a avaliação formativa deve favorecer e facilitar a interação entre 

avaliador e avaliado, para que por meio dessa relação seja possível identificar os 

pontos de fragilidade e poder melhorá-los em benefício da aprendizagem. 

Nesse sentido, o feedback oferecido possibilita condições de encorajamento 

para que o indivíduo assuma-se como corresponsável pela organização, pelo 

desenvolvimento e pela avaliação do trabalho pedagógico. (VILLAS BOAS, 2004). 
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Em meio aos diversos autores que apresentam entendimentos sobre a 

evolução dos conceitos de avaliação, a que mais apoia a proposta deste trabalho é a 

de Domingos Fernandes (2006), que expõe uma visão na qual a avaliação pode 

possuir conceitos amplos e flexíveis já que esta se manifesta de diferentes formas 

no contexto escolar. 
 
Não podemos, como é óbvio, esperar pela chegada mais ou menos 
triunfal e salvadora de uma teoria “acabada” para avaliar melhor. A 
teoria constrói-se através da interacção com as realidades 
educativas, da construção e reconstrução de investigações 
empíricas, das análises e das integrações e relações conceptuais 
que se forem descobrindo, interpretando e validando. (FERNANDES, 
2006, p. 36). 

 

 

1.1. Avaliação do desempenho docente 
 

Os anseios constantes, tanto por parte da sociedade quanto dos profissionais 

da Educação, pela busca da eficiência e da qualidade dos processos educacionais, 

têm sido motivados pelas necessidades sociais, culturais e tecnológicas que tem 

provocado pressões que mobilizam a escola para um ensino de qualidade. Nesse 

sentido, ela precisa rever sua forma de ensinar e de aprender. Porém, a melhoria 

dos sistemas educativos está focada nos currículos escolares, nos projetos e 

programas educacionais e nas estruturas físicas das escolas (FERNANDES, 2008, 

2009; CORREIA, 2009; FREITAS, 2009). Contudo, pouco ou nada se pensava em 

relação ao trabalho pedagógico ou nas metodologias de apoio a aprendizagem dos 

estudantes. 

Assim, é fundamental dar um novo enfoque no papel do professor e na sua 

participação na construção de um ensino de qualidade, possibilitando ao sistema de 

gestão escolar brasileiro desenvolver a cultura da autoavaliação docente como um 

processo que pertence à rotina escolar. 

Logo, no Educação Básica Brasileira, a avaliação do desempenho docente 

precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada enquanto ferramenta sistematizada, que 

pode possibilitar melhorias no sistema educacional. 

A avaliação do desempenho docente apresenta-se como uma ferramenta 

para promover o desenvolvimento profissional considerando a realidade escolar 
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vivida pelo docente, possibilitando a sua valorização juntamente com a melhoria das 

práticas educativas da escola, como um todo do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação docente pode oferecer subsídios e atender aos mais variados 

propósitos, dentre eles: a responsabilização e a prestação de contas1, no que se 

refere aos resultados de ensino-aprendizagem dos alunos; a contribuição para a 

valorização e o desenvolvimento profissional do professor; o fornecimento de 

feedback do processo de ensino-aprendizagem e a melhoria das práticas e 

procedimentos propostos pela escola (FERNANDES, 2008). 

Na avaliação do tipo prestação de contas sua finalidade é selecionar, medir e 

responsabilizar, podendo esta provocar receio e minimizar a participação do 

docente, por medo de ser penalizado por seu desempenho ou competência 

(NEVES, 2010), pois, sabemos que “a condição de trabalho mais frágil para os 

professores é a noção de que o professor é o único responsável pelo quanto os 

estudantes aprendem” (TYSON, 19942, citado por SALINAS, 2004, p. 120). 

Já no caso da avaliação do desempenho voltada para o desenvolvimento 

docente (SALINAS, 2004; NEVES, 2010; COSTA, 2007), observa-se uma 

prevalência da natureza formativa e que esta necessita de envolvimento e 

participação efetiva tanto dos docentes quanto dos demais envolvidos no processo 

escolar. Dessa forma, a avaliação será dinâmica, permitindo ao docente analisar e 

repensar suas práticas e metodologias a partir da sua autoavaliação, da avaliação 

dos seus pares e também dos estudantes. Salinas (2004, p. 118) ressalta que “o 

objetivo principal desta será melhorar a prática mais do que satisfazer demandas 

externas de informação”. 

Nesse sentido, observamos que é fundamental que o docente consiga 

vislumbrar a relevância da avaliação do desempenho, ficando claro que ela contribui 

para o seu desenvolvimento profissional e para a construção de uma cultura de 

avaliação do desempenho docente nas escolas, de tal forma que esta não aconteça 

apenas em momentos isolados. Portanto, a reflexão sobre a prática docente deve 

ser encarada como um processo contínuo e natural no cotidiano escolar, sendo ela 

uma ferramenta para melhorar a qualidade do processo educativo. 

                                                
1 A prestação de contas ou responsabilização está relacionada com a apresentação dos resultados obtidos no 
processo de ensino-aprendizagem a gestão escolar. 
2 TYSON, H. Who will teach the children? Progress and resistance in teacher education. San Francisco, Jossey 
Bass, 1994. Apud Salinas (2004). 
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Podemos assim dizer que há duas lógicas norteadoras para a avaliação do 

desempenho docente: a formativa e a somativa (FERNANDES, 2008; NEVES, 2010; 

GONÇALVES, 2012). 

Na avaliação de natureza formativa é essencial que haja a participação do 

professor durante todo o processo avaliativo e que a relação entre avaliador e 

avaliado não tenha um caráter impositivo. Dessa forma, esta “será necessariamente 

uma avaliação contextualizada que valoriza e incentiva os professores a apreciarem 

o seu próprio desempenho” (FERNANDES, 2008, p. 23). 

Em relação à avaliação de natureza somativa, esta está voltada para a 

medição da competência, do desempenho e da eficácia dos professores, tendo “uma 

clara preocupação com os resultados, com os objectivos mensuráveis e 

quantificáveis” (FERNANDES, 2008, p. 23). 

Na compreensão de Fernandes (2008), a competência está relacionada a um 

conjunto de “saberes diversificados e específicos que o professor domina, utiliza ou 

em que acredita” (2008, p. 15); o desempenho “está claramente associado àquilo 

que o professor efetivamente faz quando está a trabalhar” (2008, p. 15); e a eficácia 

é descrita “como sendo o efeito do desempenho (tudo aquilo que o professor faz) 

sobre os alunos” (2008, p. 15). A eficácia depende da competência e do 

desempenho docente, bem como das respostas dos alunos em determinadas 

situações. 

Gonçalves (2012) relata a existência de modelos norteadores para a 

avaliação do desempenho docente que é “ao mesmo tempo formativa e sumativa3, 

pois, por um lado, viabilizam o desenvolvimento profissional, mas, por outro, 

possibilitam a prestação de contas” (2012, p. 19). 

Dessa maneira, Barreira & Rebelo4 (apud GONÇALVES, 2008, p. 19) citam 

que há: 

 
[...] um “modelo misto”, integrador, tendo ao mesmo tempo, um 
propósito formativo, porque dá ênfase à autoavaliação, ao 
aperfeiçoamento das competências dos docentes e à melhoria das 
aprendizagens dos alunos, e um propósito sumativo, porque 
considera importante o desenvolvimento de competências mínimas e 

                                                
3 Sumativa – vocábulo do português de Portugal para algo somativo ou relativo a soma. 
4 Barreira, C., & Rebelo, P. (2008). Avaliação do desempenho docente, desenvolvimento profissional e sucesso 
escolar dos alunos: uma conciliação possível? VIII Colóquio sobre Questões Curriculares e IV Colóquio Luso-
Brasileiro sobre Questões Curriculares em Florianópolis. 
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deveres dos docentes, orientadas por metas estabelecidas nos 
documentos estruturantes de cada unidade de gestão, 
responsabilizando-os pela sua eficácia. (2008, p. 19). 

 

Portanto, o “modelo misto” de avaliação de desempenho docente vem 

oferecer novas perspectivas na educação, inclusive possibilita a implementação da 

autoavaliação docente, em contrapartida ao modelo de promoção do 

desenvolvimento profissional dos professores voltado para medição e controle dos 

resultados dos estudantes. 

Nesse contexto, a autoavaliação é uma forma de aprimorar o trabalho 

pedagógico, por meio de ambientes educacionais e de profissionais capacitados e 

motivados a ensinar com qualidade, ao mesmo tempo em que estes são agentes 

motivadores dos estudantes. 

Torna-se fundamental a necessidade de as escolas e de os professores 

perceberem que a avaliação do desempenho docente é um instrumento que 

contribui para a qualidade pedagógica e que ela é uma oportunidade para o docente 

refletir sobre suas práticas. Como grifa Fernandes (2008), 
 

A avaliação só poderá ter um real significado e ter pelo menos 
alguma utilidade, se as escolas e os professores estiverem 
genuinamente interessados em analisar e avaliar o trabalho que 
fazem. Este é um ponto de partida importantíssimo e implica que se 
desenvolvam concepções e atitudes positivas e construtivas 
relativamente ao estatuto profissional dos professores, domínio em 
que a avaliação pode dar um contributo fundamental. (2008, p. 22). 

 

Fernandes (2008, p. 13) cita dez elementos, a título de exemplo, que devem 

ser considerados no processo de avaliação do desempenho docente: 

 

1. Métodos e processos de recolha de informação; 
2. Projectos educativos e curriculares das escolas, projetos 
curriculares de turmas, planos anuais ou outros da escola; 
3. Recursos disponíveis tais como tempo, pessoas envolvidas e 
competências avaliativas dos intervenientes; 
4. Quem avalia, quando avalia e com que frequência avalia; 
5. Natureza da relação entre avaliadores e avaliados; 
6. Procedimentos a utilizar na combinação e agregação dos 
dados; 
7. Propósitos que se pretendem alcançar através da avaliação; 
8. Comunicação dos juízos de valor que se formulam como 
resultado do processo de recolha da informação avaliativa; 
9. Seguimento que é dado ao processo de avaliação; 
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10. Processos de negociação, possibilidades de recursos, do 
direito de audição previa ou procedimentos afins. (2008, p. 13). 
 

Esses elementos, citados por Fernandes (2008), podem nortear a realização 

da avaliação do desempenho docente de forma prática, pois este é um processo que 

exige um trabalho estruturado e sistematizado, por meio do recolhimento, da análise 

e da interpretação dos dados obtidos, para que possa garantir a validade das 

informações. Assim sendo, este “é um processo sistemático, deliberado, participado, 

e bastante exaustivo de recolha de informações que permite apreciar qualificações 

dos professores, bem como os seu desempenho, a sua competência e a sua 

eficácia” (FERNANDES, 2008, p. 14). 

É importante destacar que Fernandes não inclui neste rol de elementos a 

autoavaliação, apesar de sua relevância para outros autores (NEVES, 2010; 

GONÇALVES, 2012; CAMPANALE et al., 2012). 

Assim, como em qualquer outra avaliação, na avaliação do desempenho 

docente é importante definir as etapas e as metodologias, bem como os objetivos 

que se quer verificar e quais as medidas que serão adotadas após os respectivos 

resultados. Fernandes (2008) enfatiza que também é necessário transparência e 

clareza na definição dos critérios e do objeto de avaliação, que deve ser simples, 

baseando-se nos conceitos estruturantes e fundamentais. Essa avaliação deve ter 

como finalidade melhorar o desempenho docente e a qualidade do ensino. 

No caso da avaliação do desempenho docente ser realizada por agentes 

externos, os avaliadores deverão ser pessoas nas quais os avaliados possam ter 

confiança e que reconheçam suas competências, pois dessa maneira a avaliação 

poderá ter credibilidade e ser ética. Dessa forma, tende a ser reconhecida como um 

processo justo, fornecendo resultados irrepreensíveis (FERNANDES, 2008). 

Na avaliação do desempenho docente surgem os desafios, os problemas e as 

oportunidades, que devem ser considerados no momento de sua execução. 

Fernandes (2008) cita três desafios inerentes à avaliação do desempenho 

docente, que são: a) de “natureza cultural”, no qual é predominante uma concepção 

de avaliação voltada para a “classificação, seriação e seleção” do que propriamente 

para a melhoria da aprendizagem; b) de inserir e incentivar as pessoas como parte 

integrante do processo avaliativo; c) de natureza prática, pois a avaliação do 



17 
 

 
 

desempenho deve ser um “processo simples”, utilizando para este fim instrumentos 

e coleta de informações relevantes (2008, p. 26-27). 

Os problemas relacionados por Fernandes (2008, 2009) no tocante a 

avaliação do desempenho docente são: a) acreditar que a avaliação do desempenho 

docente por si só é “uma coisa boa” (2009, p. 21) e que ela será capaz de resolver 

todas as dificuldades; b) reduzir a avaliação a um “mero processo rotineiro [...], sem 

quaisquer consequências positivas na vida das escolas, dos alunos e dos 

professores” (2009, p. 21); c) a avaliação é um “processo delicado e moroso” (2009, 

p. 21), que deve ser gerenciado com atenção pela equipe gestora das escolas. 

Outro problema enfatizado por Gonçalves (2012, p. 17) é realização da avaliação do 

desempenho docente por causa dos fracos resultados obtidos pelos estudantes. 

Em relação às oportunidades na avaliação do desempenho docente, 

Fernandes (2008, 2009) descreve que o processo avaliativo gera “uma oportunidade 

de desenvolvimento profissional” (2008, p. 29), podendo levar a uma melhoria 

pedagógica e na qualidade dos serviços prestados pela escola à comunidade. 

Para a realização do processo de avaliação do desempenho docente é 

necessário construir instrumentos que possam recolher dados referentes ao 

cotidiano escolar, por meio de observações ou registros capazes de analisar o 

desempenho deles. Contudo, pelo fato desses instrumentos serem estruturados por 

seres humanos, eles estão suscetíveis a certa fragilidade, que podem afetar sua 

credibilidade e até mesmo produzir conclusões incorretas. 

Os procedimentos mais comuns utilizados para avaliar o desempenho 

docente são os portfólios, a autoavaliação, a avaliação por pares e a avaliação pelos 

estudantes. Apesar de todos esses instrumentos serem interligados, daremos um 

destaque para a autoavaliação. 

 
 

1.2. Autoavaliação do desempenho docente 
 
A autoavaliação do desempenho docente, de modo geral, assume um papel 

essencial na área educacional, pois esta pode proporcionar melhorias na qualidade 

do ensino. 
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A autoavaliação é uma prática que deve ser exercida por todos os 

participantes do processo educacional de forma clara e rotineira, sendo admitida em 

toda instituição (PERRENOUD, 2000). 

Campanale et al. (2012) definem a autoavaliação “como um 

autoquestionamento de sua ação e do que ela produz (VIAL,1995), um processo de 

alteração de suas representações da ação e da situação que gera a regulação 

(CAMPANALE, 1997)” (2012, p. 199). 

Hadji utiliza a autoavaliação no contexto da avaliação formativa expressando 

uma “dupla vontade”: a primeira vontade prioriza a “regulação da ação da 

aprendizagem, em relação à constatação dos efeitos produzidos por essa ação” 

(2001, p. 102); e a segunda está relacionada à “metacognição”. 

A regulação da ação da aprendizagem está direcionada para dois conceitos: a 

“autonotação” e o “autocontrole”. A definição de “autonotação” está relacionada à 

nota atribuída ao aluno por si próprio, ao analisar o seu desempenho. O 

“autocontrole” é um processo contínuo de avaliação realizado pelo próprio sujeito, “é 

um olhar crítico do que se faz enquanto se faz”, sendo esta ação “frequentemente 

implícita, algumas vezes quase inconsciente, da ação conduzida” (HADJI, 2001, p. 

102). Melchior (2004) corrobora o conceito de autocontrole como sendo uma: 

 
“figura privilegiada da autoavaliação, é um componente natural da 
ação feita durante o processo. Então a autoavaliação que visa à 
qualificação, tem sentido como autocontrole”. (2004, p. 128). 

 

A “metacognição é um processo mental interno pelo qual uma pessoa toma 

consciência dos diferentes aspectos e momentos de sua atividade cognitiva” 

(VILLAS BOAS, 2008, p. 3). Ela é sinônimo da ação de autocontrole que visa refletir, 

analisar e desenvolver as condutas do sujeito envolvido no processo educativo 

(HADJI, 2001). 

Campanale (1996 in HADJI, 2001, p. 104) apresenta duas características para 

a autoavaliação ser considerada como um processo metacognitivo, que são: a 

autorregulação como uma “dimensão fundamental dos processos cognitivos”, e a 

outra como sendo um constante “diálogo interno alimentado pela linguagem do 

outro” (HADJI, 2001, p. 104). 

Em uma perspectiva mais atual Campanale et al. (2012) trazem o conceito de 

autoavaliação socializada como “meio de regulação da formação e como fim para 
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desenvolver a capacidade reflexiva” (2012, p. 198) a partir das interações que 

ocorrem entre os sujeitos, e também entre avaliado e avaliador. 

As relações estabelecidas entre os participantes na autoavaliação socializada 

possibilitam discussões de problemas comuns na prática docente, que podem gerar 

atitudes e mudanças no contexto escolar. 

Nesse sentido, a autoavaliação irá retratar o desempenho docente de modo 

mais realista quando este processo acontecer de forma espontânea, pois o desejo 

de melhorar a prática pedagógica e de buscar soluções para as dificuldades 

cotidianas é facilitado para aqueles que possuem o anseio pela mudança. Quando 

um sujeito compreende que ele tem a capacidade de autorregular-se, ele então 

começa a romper com a dependência de algo exterior ao sujeito. “Se a oportunidade 

de saber o que se espera das pessoas lhes for dada, facilitará sua organização 

mental antes de realizarem a tarefa” (MELCHIOR, 2004, p. 129). 

A ideia da autoavaliação é que esta é uma das formas de incentivar o 

professor em sua prática pedagógica, pois, ao promover uma reflexão ampla sobre 

as várias perspectivas da prática docente, ela estimula o pensamento crítico antes, 

durante ou depois da ação, que ao ser analisada orienta o planejamento das 

medidas que irão melhorar o processo de ensino-aprendizagem posterior 

(NOGUEIRA, 2012). 

A autoavaliação é um processo privilegiado que permite aos docentes e aos 

gestores da instituição refletir e sugerir mudanças, desenvolver e socializar projetos 

que possibilitam o trabalho pedagógico (MELCHIOR, 2004). Quando o grupo de 

trabalho compreende a autoavaliação como ferramenta pertencente ao processo de 

ensino-aprendizagem, ela assume a função de promover uma construção do 

conhecimento, que tem como intuito atender a um bem comum na qualidade da 

educação e na formação docente. 

No entanto, não é fácil incentivar e implementar a autoavaliação sem que os 

participantes entendam as verdadeiras intenções, as fragilidades e as limitações que 

surgem com esse tipo de avaliação. Por isso, faz-se necessário criar um ambiente 

de confiança e que os objetivos dessa avaliação estejam claros, para que todos 

conheçam suas responsabilidades e tenham comprometimento ao realizá-la. 

O indivíduo que se autoavaliar deve compreender a complexidade envolvida 

na exposição dos atributos referentes ao seu desempenho profissional, tendo em 
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vista que os resultados poderão apresentar um feedback que não seja o que ele 

esperava ou que represente uma imagem distorcida de seu trabalho como docente. 

Não se pode deixar que a avaliação do desempenho docente afaste-se dos 

objetivos traçados e de sua função principal de regular o processo educativo. Seus 

resultados devem correlacionar-se com o contexto escolar, de modo a propiciar a 

adoção de novas práticas. Deve-se evitar que a autoavaliação seja utilizada como 

ferramenta de prestação de contas ou como um documento para penalizar o 

profissional docente. 

Ao ser realizada por um avaliador externo, a avaliação do desempenho 

docente só será efetiva se suas funções e objetivos forem bem definidos pelo 

avaliador, uma vez que este é o responsável por explicar os caminhos a serem 

trilhados, bem como mostrar as vantagens e as dificuldades desse instrumento para 

a equipe de profissionais da instituição escolar. 

Apesar de conhecermos as vantagens da autoavaliação, esta ainda não se 

apresenta como uma prática sistematizada nas escolas brasileiras. Neves (2010), 

Nogueira (2012) e Campanale et al. (2012) expõem algumas razões que podem 

inibir a participação dos docentes nessa forma de avaliação, tais como: a falta de 

tempo; a dificuldade em aceitar o feedback sobre sua prática de trabalho; a falta de 

motivação; e a falta de apoio da comunidade escolar. Assim, essas dificuldades 

indicam que o significado que os professores atribuem à autoavaliação é um reflexo 

de sua percepção e que estes ainda não conseguem visualizar os benefícios que o 

processo de avaliação do desempenho trás a sua prática docente. 

O processo de autoavaliação pode ser acompanhado por um instrumento de 

registro. No entanto, a utilização de um instrumento autoavaliativo dependerá de seu 

contexto e de “seu grau de interação à dinâmica de desenvolvimento de auto-

regulação metacognitiva dos sujeitos em questão” (HADJI, 2001, p. 105). 

Campanale et al. (2012) relatam que existem três tipos de autoavaliação 

instrumentalizada que são: “autoavaliação estrita (o avaliado sozinho com o 

instrumento), a avaliação mútua entre colegas, e a coavaliação aprendiz formador” 

(2012, p. 200). 

Conforme a definição de Campanale et al. (2012) para esta pesquisa foi 

utilizada a autoavaliação estrita, tendo em vista que os próprios docentes se 
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autoavaliaram com o auxílio de uma ferramenta de registro, construída 

colaborativamente pelo grupo da pesquisa. 
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2. Os caminhos da formação do grupo 

 
Este capítulo está voltado para a compreensão do modo como esse trabalho 

foi desenvolvido e colaborativamente construído pelo grupo de pesquisa a partir de 

seu contexto e das nuances da realidade vivenciada na escola. 

A escola foi escolhida pelo fato de ser o meu ambiente de trabalho, no qual 

atuo. Com o intuito de manter o anonimato da Instituição de Ensino, assim como 

também de seus professores, decidi usar nomes fictícios para a Escola, os 

professores e a cidade na qual está inserida a escola. 

Inicialmente, nosso ingresso aconteceu no contexto da Coordenação 

Pedagógica da Escola do Porto5. O espaço/tempo da coordenação pedagógica é um 

momento no qual o docente possa interagir com os colegas, dividir experiências, 

estruturar propostas interdisciplinares, discutir as eventuais dificuldades dos alunos 

de maneira individualizada e realizar a sua autoavaliação. É nesse momento que 

reunimos os professores de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) com o 

objetivo de desenvolver de modo colaborativo uma proposta de autoavaliação que 

permitisse uma melhoria da prática docente. 

O tema autoavaliação do desempenho docente é o foco do trabalho, no 

entanto para que esta atue como uma ferramenta da melhoria da prática do 

professor foram necessárias algumas discussões sobre temas que permeiam esse 

assunto, como a avaliação formativa e a avaliação do desempenho docente. 

 

 

2.1. Reconhecendo o ambiente 
 

Para a execução da pesquisa, é essencial conhecer a estrutura da escola, a 

situação do trabalho docente e suas possibilidades pedagógicas no contexto dessa 

comunidade. 

Nosso ingresso no contexto da Coordenação Pedagógica da Escola do Porto 

foi motivado pela intenção em desenvolver uma pesquisa, com os professores de 

Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), para refletir e analisar o processo 

de autoavaliação e a construir colaborativamente um registro de autoavaliação da 

                                                
5 Nome propositalmente fictício. 
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prática docente, bem como apresentar uma sugestão por meio de um texto de apoio 

que possa ser empregado em outras escolas. 

A Escola do Porto está situada em uma região de periferia de sua cidade, que 

se situa ao leste do centro da Capital Federal, dedicando-se apenas a demanda de 

Ensino Médio. 

No ano de 2000, a procura pelo Ensino Médio Regular Noturno era tão grande 

que a escola funcionava com 19 salas e mais 14 salas no anexo. O crescimento 

populacional na região foi o que possibilitou a construção da Escola do Porto em um 

local ermo, onde antes era um campo de futebol. No ano de 2013, apesar de 

excelente estrutura física e de recursos disponíveis na escola, esta só conta com 

seis turmas, sendo perceptível que o ensino regular noturno sofre uma crescente 

evasão escolar. 

No ano de 2013, a escola ofereceu quarenta e duas turmas à comunidade 

nos três turnos, com o número total de estudantes das turmas do noturno é de 

aproximadamente de 300 alunos do Ensino Médio Regular. Os alunos do Porto são 

originários da própria cidade ou de algumas cidades próximas do Entorno do Distrito 

Federal. As turmas possuem salas fixas e a cada mudança de horário o professor 

dirige-se a outra turma. 

A comunidade escolar do Porto tem à sua disposição uma biblioteca, 

laboratórios integrado de Física, Química e Biologia, e de Informática. Conta ainda, 

com um auditório, dezoito salas de aula, uma sala do Grupo de Estudos Avançados 

(GEA), uma sala de recursos e uma praça do estudante na área verde, onde os 

estudantes conversam e jogam pingue-pongue e “totó”. 

O corpo docente da escola é composto por professores graduados e pós-

graduados. A infraestrutura, destinada aos docentes, conta com uma sala para os 

coordenadores e supervisores pedagógicos; duas salas para a coordenação e o 

planejamento dos professores; uma sala de recursos visuais; uma sala de 

mecanografia e uma sala de orientação educacional. 

A escola conta com cerca de cem funcionários, que têm a sua disposição um 

extenso espaço administrativo, que inclui uma sala de recepção para a comunidade 

escolar, a sala da Direção e do Disciplinar, a Secretaria, a sala dos Assistentes 

administrativos, uma sala de Servidores e uma guarita. 
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Os docentes relatam, em suas observações, que é uma escola boa, que 

dispõe de recursos físicos, visuais e didáticos, como Datashow, mapas, os 

laboratórios e até mesmo internet. Entretanto, os professores relatam o descaso dos 

alunos com a conservação do patrimônio escolar e com as tentativas de promover 

momentos e atividades diferenciadas se estas não tiverem alguma relevância 

quantitativa nas notas bimestrais. 

A última gestão da Escola do Porto vem tentando promover uma equidade 

nas ações pedagógicas, para que todos os turnos desenvolvam um trabalho único. 

Porém, o noturno requer um olhar diferenciado, tendo em vista o perfil dos 

estudantes, que trabalham e querem terminar o Ensino Básico com qualidade. 

Nesse sentido, é compreensível a dificuldade que os professores têm em 

definir qual a prioridade desse grupo de estudantes do turno Noturno, que não 

possuem uma identidade definida. Essas fragilidades poderiam ser solucionadas se 

os momentos pedagógicos assumissem uma postura de formação, investindo na 

valorização do espaço/tempo da coordenação pedagógica para a melhoria da 

prática docente. 

Nesse contexto, também é possível observar as dificuldades que os 

professores apresentavam ao avaliarem os estudantes, para quais ministravam 

aulas, pois percebi também que era muito difícil avaliá-los de acordo com os 

parâmetros definidos pela escola. 

No ano de 2010, a Escola do Porto solicitava aos professores que 

formulassem questões de múltipla escolha para compor a prova da área de Ciências 

da Natureza. A outra parte da nota bimestral era composta por uma “avaliação 

formativa” e o restante dos pontos era definido pelo professor. 

A “avaliação formativa” era realizada por meio de uma ficha, com questões 

definidas, nas quais o professor marcava o item, de acordo com a postura do 

estudante em sala de aula. Alguns professores consideravam esse instrumento 

avaliativo como correto, outros não preenchiam ou não tinham opiniões formuladas. 

Era uma avaliação problemática e que, em alguns casos, não refletia a situação e o 

empenho do estudante, bem como demandava um tempo substancial durante a aula 

para o preenchimento da ficha. Creio que a maioria dos docentes, e me incluo nesse 

grupo, não conhecia o real significado do processo que envolve uma avaliação 
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formativa e o que esta pode proporcionar tanto na qualidade da aprendizagem dos 

estudantes, quanto na prática pedagógica docente. 

Alguns anos depois, ao assumir a coordenação pedagógica, percebi que os 

docentes tinham e continuam tendo dificuldades para formular os instrumentos 

avaliativos dos estudantes. Além disso, a cultura da autoavaliação e da avaliação 

por terceiros (estudantes, direção, professores, conselho de classe) para com o 

docente ainda não está sistematizada na rotina escolar, por isso eles apresentam 

dificuldades no momento de receber críticas e/ou sugestões sobre suas práticas 

metodológicas e sua postura em sala de aula. 

Chegamos então em um ponto importante: a avaliação como fator 

fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem, pois das minhas 

observações como coordenadora pedagógica e lembrando o meu tempo de 

estudante, percebi a influência que a avaliação tem na vida escolar do estudante, 

bem como, na prática docente. A avaliação é algo que marca a vida do discente de 

maneira positiva ou negativa, dependendo do estímulo que ela provoca, podendo 

interferir nos índices de evasão e de reprovação. Por isso, o processo avaliativo 

deve servir como uma ferramenta na qual o docente possa verificar o 

desenvolvimento do estudante e motivá-lo a participar da regulação de sua 

aprendizagem, do mesmo modo também deve propiciar a reflexão docente, em 

relação a sua prática pedagógica, por meio da autoavaliação. 

Portanto, a autoavaliação pode gerar diversos sentimentos, como os citados 

pelos estudantes de pedagogia no texto de Villas Boas (2008, p. 4): 
 [...] dificuldade; concordância; discordância; percepção da 
necessidade de responsabilidade, criticidade e honestidade; 
desconforto; preocupação; insegurança; desconhecimento dos seus 
propósitos; pressão; valorização do aluno [professor]. (VILLAS 
BOAS, 2008, p. 4). 

 

Quando a autoavaliação acontece, os seus resultados podem fazer com que 

o docente sinta-se condenado ou menosprezado por seu grupo de trabalho, uma vez 

que somos bons em criticar o sistema educacional, em repreender os estudantes e 

em pontuar problemas estruturais das instituições de ensino, entretanto ainda 

sentimos dificuldades em autoavaliar e autorregular o nosso desempenho como 

docente. 
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2.2. Abrindo horizontes 
 

O ato de autoavaliar e ser avaliado envolve uma complexidade de fatores que 

interferem na qualidade e na credibilidade da avaliação. Esses fatores são: 

desenvolvimento de conceitos errôneos, a carência de instrumentos sistematizados 

de autoavaliação e as influências culturais e psicológicas da comunidade escolar. 

Por esses motivos, resolvi investigar a receptividade que os docentes 

apresentam ao seu processo de autoavaliação na sua prática docente, tendo em 

vista, as dificuldades que eles têm em refletir sobre a própria prática de forma 

sistematizada.  

É pensando na valorização do trabalho docente que se dá a pesquisa 

colaborativa para que quando estes autoavaliarem a sua prática cotidiana, eles 

tenham a possibilidade de sistematizar as dificuldades e os problemas 

apresentados, com o intuito de discutir e de redirecionar as suas atividades 

pedagógicas, facilitando o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. 

A proposta da pesquisa esta voltada para a participação dos docentes, de tal 

forma que possamos construí-la colaborativamente, como enfatiza Ibiapina (2008, p. 

10), que ela seja capaz de “transformar tanto a sala de aula quanto a escola, [por 

meio], da análise crítica e reflexiva dos problemas que afligem o trabalho docente”. 

Nessa perspectiva, Ibiapina (2008) ressalta que a pesquisa desenvolvida com 

a cooperação e o empenho dos professores promove um sentimento de 

comprometimento, sendo o docente protagonista, coautor da pesquisa, 

corresponsável pelas reflexões e análises, compartilhando responsabilidades e 

experiências. 

Algumas dificuldades podem surgir quando se fala de pesquisa colaborativa 

principalmente em relação ao envolvimento e a participação, já que dialogar, 

analisar e problematizar a prática docente de outro ou a própria não é algo frequente 

na cultura escolar, bem como a resistência a mudanças. 

Mizukami (2003) relata que a resistência à mudança diminui à medida que os 

participantes da pesquisa colaborativa vão partilhando críticas e experiências, deste 

modo, o diálogo promove um desenvolvimento mútuo mais ou menos complexo 

dependendo do indivíduo, quer seja na esfera teórica, prática ou nas próprias 

expectativas. 
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Com o intuito de abrir os horizontes do grupo de professores foram 

estabelecidas quatro linhas de ação envolvendo atividades diferenciadas em cada 

uma delas. 

Assim, os professores de Física, Química e Biologia da Escola do Porto, 

executaram as seguintes atividades: 1. Reflexão sobre o tema avaliação formativa, 

baseada na disciplina do Curso do Currículo em Movimento, realizado pela EAPE6 - 

Secretária de Educação do Distrito Federal; 2. Discussão sobre o texto 

Autoavaliação: uma prática diária7; 3. Entrevista abordando questões referentes à 

compreensão do grupo de pesquisa sobre a autoavaliação de sua prática docente; 

4. Rediscussão com o grupo de professores sobre o mesmo texto “Autoavaliação: 

uma prática diária” trabalhado na atividade 2, que teve como objetivo esclarecer 

incompreensões observadas durante a entrevista. 

Nesse sentido, cada uma das atividades realizadas com o grupo de 

professores será descrita, de forma detalhada, que poderá ser utilizada como 

parâmetro para outros docentes que por ventura tenham interesse em aplicar a 

proposta da autoavaliação do desempenho docente em sua realidade escolar. 

Na atividade 1 – Fundamentos e perspectivas da avaliação formativa – 

(apêndice A) foi utilizado o módulo 2 do Curso do Currículo em Movimento, que foi 

realizado com dez docentes da Escola do Porto, do turno Noturno. Esse módulo teve 

como finalidade refletir sobre a Avaliação Formativa, considerando seus 

fundamentos e perspectivas na organização escolar. 

Para o curso foram definidos objetivos que nortearam as discussões entre os 

docentes, que consistiram em: refletir sobre os princípios básicos da avaliação 

formativa (diagnóstico, critérios e intervenção), discutir sobre os procedimentos e 

instrumentos de avaliação, bem como o acompanhamento da aprendizagem dos 

estudantes em uma perspectiva formativa. 

Essa atividade foi dividida em cinco momentos. 

No primeiro momento, os participantes relembraram suas experiências ao 

serem avaliados e relataram em uma palavra o seu sentimento em relação à 

avaliação, que foram: receio, medo, surpresa, impotência, imprevisível, assustador, 

                                                
6 EAPE – Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. 
7 VILLAS BOAS, B. M. F. Autoavaliação: uma prática diária. Trabalho integrante do painel Avaliação 
formativa: ações e repercussões, apresentado durante o XIV ENDIPE, realizado em Porto Alegre, de 27 a 30 de 
abril de 2008. Anais do XIV ENDIPE – CD – ISBN: 978-85-7430-734-3. 
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mistério e preocupação. Esse sentimento é corroborado nos relatos de Hoffmann 

(2003, 2005), em que a avaliação tende a assumir um significado pejorativo e que 

nos remete a coisas ruins. Aprende-se a avaliar e ser avaliado desde o primeiro 

contato com a escola. 

Tendo em vista o significado que os professores atribuíram à avaliação, a 

princípio, a concepção de avaliação formativa mostrou-se distorcida da realidade, 

chegando até mesmo a não existir. 

O segundo momento iniciou-se com uma dinâmica, na qual aos docentes 

receberam meia folha de papel, e foram avisados de que se tratava de um trabalho 

individual. A tarefa realizada foi um ditado de orientações de figuras geométricas 

para confecção de um desenho. 

Ao final dessa tarefa foi realizada a exposição dos desenhos de todos os 

participantes, que logo começaram a comentar que, apesar de todos receberem o 

mesmo comando, cada um interpretou a informação a sua maneira, de modo que os 

desenhos foram singulares. Assim, começamos a pontuar a importância da 

delimitação de critérios nos momento de avaliar, pois ao definir os objetivos, o 

professor consegue visualizar os progressos e/ou as dificuldades que devem ser 

superadas para que haja um processo de ensino de qualidade. 

O terceiro momento foi destinado à construção dos conceitos baseados em 

fragmentos de Hadji8 (2001), de Ferreira9 (2013), Sacristán & Gómez10 (2000) e de 

Luckesi11. Depois da leitura, o grupo de professores relatou os pontos que 

consideraram mais relevantes nos textos. 

No texto de Luckesi, eles expuseram sobre o papel do professor como 

mediador do ensino-aprendizagem e sobre como a avaliação está ligada a ação e 

esta por sua vez está vinculada as diversas possibilidades de alcançar os 

resultados, a partir de objetivos previamente determinados. 

Em relação ao texto de Ferreira e Hadji, as considerações foram sobre os 

conceitos de avaliação formativa que, de início, os professores descreveram ter 

conhecimento. Porém, no decorrer da discussão, alguns deles relataram que 
                                                
8 HADJI, C. A avaliação desmistificada. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
9 FERREIRA, M. B. A Avaliação Formativa no Contexto da Sala de Aula. Texto elaborado para oficina de 
avaliação desenvolvida no primeiro semestre de 2012. EAPE. Distrito Federal. 
10 SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
11 LUCKESI, C. C. A base ética da avaliação da aprendizagem na escola. Disponível em: 
<http://www.luckesi.com.br/artigosavaliacao.htm>. Acesso em: 16 julho 2013. 
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desconheciam as possibilidades desse tipo de avaliação enquanto ferramenta, e que 

ela pode proporcionar uma maior interação entre o docente e o estudante, ao 

considerar o contexto no qual este está inserido. 

Ao serem indagados se a avaliação formativa poderia contribuir para um 

Ensino Médio de qualidade, a maioria deles acredita que sim, mas que muita coisa 

ainda necessita de mudança, desde as concepções internalizadas nos estudantes, 

que normalmente só participam das atividades nas quais são atribuídas notas, até a 

dos próprios professores, que por vezes, têm demanda pedagógica e burocrática, 

que exige longo período de dedicação, e acabam optando pelos métodos 

“tradicionais” de ensino e avaliação. Outros professores não se manifestaram sobre 

a questão, podendo-se inferir que é necessário um trabalho direcionado, capaz de 

sensibilizá-los e de formá-los para a prática da avaliação formativa, bem como de 

outros temas relacionados ao cotidiano escolar. 

No quarto momento, foi apresentada uma charge12 para que os professores 

descrevessem como seria uma “avaliação justa”. Nesse momento, as discussões 

ficaram acaloradas, pois a maior parte do grupo acreditava que ser “justo” é ser 

imparcial; era proporcionar aos estudantes uma mesma avaliação, com questões 

iguais para todos. A outra parte do grupo acreditava que ser “justo” era oferecer 

condições para que cada estudante tivesse as mesmas possibilidades durante a 

avaliação, e que sua linguagem fosse condizente com a utilizada no decorrer das 

aulas, bem como na correção da avaliação, o professor deveria considerar a 

evolução do estudante no decorrer do processo. 

No quinto momento, foi realizada a avaliação do curso tendo sido solicitado 

aos professores que respondessem a pergunta: O que você não poderia deixar de 

relatar sobre o encontro de hoje? Entre as respostas, ressaltou-se: a importância de 

refletir sobre a avaliação formativa; sua relevância na abordagem de uma avaliação 

democrática; a necessidade de estudar mais sobre o tema. Ainda dentre as 

respostas, um professor escreveu: “os profissionais sabem o que é certo, porém não 

praticam”. 

Portanto, vemos que ainda é complicado modificar alguns conceitos tão 

arraigados na prática pedagógica. Por isso, faz-se necessário implementar 

propostas de formação de docentes, para que haja a discussão de temas 
                                                
12 Charge “O nosso sistema educacional em uma imagem” in Percurso 4 do Curso do Currículo em Movimento – 
EAPE/DF, 2013, p. 2. (Anexo 1). 
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discordantes, de tal forma que possibilite e incentive um processo de construção 

pedagógica colaborativa tanto em relação a avaliação quanto ao cotidiano escolar. 

A atividade 2 – Autoavaliação no cotidiano da prática docente – (apêndice B) 

foi desenvolvida com o grupo de professores uma discussão baseada no texto 

Autoavaliação: uma prática diária13. Nesse momento o texto propiciou um debate 

sobre o conceito de autoavaliação e suas implicações quando esta é usada como 

uma forma de avaliação formativa. Outro ponto abordado no texto é a identificação e 

a análise das informações referentes aos resultados apresentados pela investigação 

realizada na disciplina Avaliação Escolar do Curso de Pedagogia, pois esta 

possibilitou uma conversa na qual os professores também puderam expor suas 

percepções e sentimentos acerca da temática autoavaliação. 

Para iniciar o trabalho com o grupo expliquei que essa dissertação baseia-se 

na construção colaborativa de uma ferramenta de registro de autoavaliação, no qual 

o docente possa anotar a sua autoavaliação, no decorrer da sua prática. Assim, será 

possível ao professor descrever todas as suas percepções, reações, entendimentos, 

potencialidades, fragilidades e formas de encaminhamento da sua prática. 

Cada professor do grupo recebeu um texto e solicitei que eles, 

individualmente, destacassem os trechos que consideravam importantes ou que 

fossem confusos para que pudéssemos fazer os esclarecimentos e considerações 

entre o grupo. 

A princípio, percebi que havia certo receio por parte dos professores em expor 

suas opiniões ou mesmo em comentar o texto, talvez pelo fato da conversa estar 

sendo gravada. Mas, logo os três docentes estavam comentando suas experiências. 

Comentei com os docentes sobre a importância da autoavaliação como uma 

prática, que pertence a rotina pedagógica, fazendo com que ela assuma o seu papel 

formativo, o que favorece a participação engajada e honesta. 

Em seguida o texto expõe a perspectiva de Hadji (2001) acerca do que seja 

autoavaliação. A leitura desse trecho foi complicada pelo fato dos professores não 

compreenderem muito bem os conceitos explicitados. Também relataram que não 

receberam essa formação durante seu período de graduação e que isso faz falta 

                                                
13 VILLAS BOAS, B. M. F. Autoavaliação: uma prática diária. Trabalho integrante do painel Avaliação 
formativa: ações e repercussões, apresentado durante o XIV ENDIPE, realizado em Porto Alegre, de 27 a 30 de 
abril de 2008. Anais do XIV ENDIPE – CD – ISBN: 978-85-7430-734-3. 
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não somente em relação à autoavaliação, mas no processo avaliativo como um 

todo, quer seja na avaliação dos alunos ou na avaliação do desempenho docente. 

A partir da experiência apresentada pelo grupo de professores, conversamos 

sobre a função principal da autoavaliação que deve ser a de autocontrole, como uma 

forma de incentivar e possibilitar uma observação contínua da ação, sendo que esta 

propicia a regulação como uma ferramenta de melhoria da prática docente. No 

entanto, a autoavaliação pode assumir ambas as funções, autonotação e 

autocontrole, contanto que não se perca a ideia da regulação (HADJI, 2001). 

No momento seguinte, o texto expõe as percepções iniciais e finais dos 

alunos participantes da disciplina. Villas Boas (2008) descreve que a maioria do 

grupo de alunos nunca havia estudado o tema autoavaliação de forma específica, e 

que quase sempre realizavam autoavaliações ao final do semestre, estando estas 

vinculadas a menção final das disciplinas da graduação em Pedagogia. 

Assim como no texto, os professores do grupo de pesquisa também relataram 

terem pouco conhecimento sobre o tema autoavaliação e que até então acreditavam 

que a autoavaliação remetia a assiduidade, a pontualidade, ao comportamento, 

entre outras características que eram vistas como formativas. 

Esses conceitos equivocados e a falta de vivência de autoavaliação dificultam 

a utilização desta como uma ferramenta da avaliação do desempenho docente. 

A compreensão do tema autoavaliação ainda necessita de estudos e 

reflexões entre os docentes devido à superficialidade do conhecimento construído 

durante a graduação e nas experiências profissionais dos professores. 

Na atividade 3 – Entrevista – (apêndice C) foram elaboradas oito questões 

para uma conversa individual com os docentes. O objetivo dessa conversa foi o de 

obter informações sobre os conceitos debatidos nos dois encontros anteriores, bem 

como identificar o sentimento deles em relação à autoavaliação. Todas as 

entrevistas foram realizadas no mesmo dia. 

A conversa foi orientada pelas seguintes questões: 

1 – Como você define autoavaliação? 

2 – Para você qual é o objetivo da autoavaliação? 

3 – Você acredita que a autoavaliação é necessária no cotidiano escolar? 

Por quê? 
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4 – De que forma, a autoavaliação é capaz de modificar a sua prática 

docente? 

5 – Descreva o seu sentimento em relação à autoavaliação? 

6 – Como você costuma fazer sua autoavaliação no decorrer do ano letivo? 

7 – Quais as atitudes tomadas por você com os resultados de sua 

autoavaliação? 

8 – Quais as propostas que você apresenta para uma autoavaliação 

dinâmica e eficaz? 

A ideia inicial era que as opiniões dos três professores entrevistados 

fomentassem, de forma imediata, o debate do grupo para a confecção das questões 

que iriam compor o instrumento de autoavaliação. Entretanto, essa etapa teve que 

ser adiada, pois os professores continuaram demonstrando concepções 

equivocadas em relação ao tema. 

Por isso, tornou-se necessário mais um momento de rediscussão sobre os 

conceitos e nuances da autoavaliação e suas perspectivas como instrumento de 

avaliação formativa, pois é fundamental compreendê-la como um processo que 

engloba a “autorregulação” e a “metacognição” (HADJI, 2001). 

Na atividade 4 – Autoavaliação rediscutindo conceitos – (apêndice D) foi 

utilizado o texto de Villas Boas (2008) para retomar a discussão com o grupo de 

professores, a fim de que pudéssemos esclarecer algumas incompreensões, que 

foram observados nas entrevistas, pois de acordo com as respostas apresentadas 

pelos professores, percebia-se que ainda havia dúvidas em relação ao tema da 

autoavaliação do desempenho docente. 

Inicialmente, foi retomada a discussão sobre a importância de conhecer os 

conceitos de avaliação formativa e de autoavaliação, pois estes seriam utilizados 

para as demais atividades do processo de pesquisa. Foi enfatizado também que a 

autoavaliação deve propiciar melhorias na prática docente, seja no âmbito pessoal 

ou em relação às práticas pedagógicas. 

Corroborando no conceito de uma autoavaliação permanente, comentei que o 

docente deve estar constantemente atento a sua prática pedagógica e não somente 

aos resultados apresentados pelos alunos. Por isso ele deve observar como foi a 

sua aula naquele dia e naquela turma; como foi a receptividade dos alunos em 

relação ao conteúdo desenvolvido; se a abordagem utilizada era adequada à turma; 
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quais os aspectos que podem ter interferido na aprendizagem, se houve a falta de 

participação dos alunos ou a falta de interesse deles. Após essas considerações, o 

professor poderá efetivar mudanças em sua prática docente, ajustando, dessa 

forma, alguns dos aspectos levantados em sua autoavaliação. Além de levar em 

conta estes aspectos, o professor também reflete sobre a sua prática a partir dos 

objetivos do trabalho pedagógico. 

Entretanto, como para os professores ainda persistiam dúvidas em relação 

aos conceitos de autoavaliação, retornamos ao texto de Villas Boas (2008), para que 

eles comentassem trechos que consideravam significativos. 

O texto explica dois conceitos que são importantes para a autoavaliação 

segundo Hadji, que são: a regulação da ação, que se trata de estar atenta a 

resposta que você tem no dia a dia em sala de aula, isso vale tanto para o professor 

quanto para o aluno. A autoavaliação deve regular a ação do docente e assim 

propiciar uma mudança de postura ou uma melhoria dos seus pontos de fragilidade. 

O autor também relata que você pode apenas fazer uma autonotação, isto é, 

dar-se uma nota que você acredita merecer naquele momento, sem nenhuma 

proposta posterior. Outro conceito apresentado no texto é a metacognição. Esta é 

um processo de tomada de consciência dos diferentes aspectos, na qual o sujeito 

reflete sobre suas ações. 

Nesse ponto de vista, para realizar sua autoavaliação, o sujeito deve estar 

constantemente atento ao agir. Deste modo, ele pode analisar a sua prática docente, 

de tal maneira que possa intervir sempre que surgirem os problemas pedagógicos. 

Se o professor conseguir se autoavaliar de forma rotineira, ele será capaz de 

autorregular a sua prática docente. 

Os professores, mais uma vez, destacaram que não tiveram uma formação 

voltada para a avaliação e autoavaliação no decorrer de sua formação docente. E 

que, por isso, sentem dificuldades em definir o que seja a autoavaliação, quais as 

suas características ou mesmo como utilizá-la no cotidiano escolar. Eles também 

mencionaram que na formação do professor deve haver uma disciplina que 

desenvolva de forma específica o tema avaliação. 

O fato de não haver um processo de autoavaliação sistematizado, não 

significa que o docente não realize sua autoavaliação. Destacamos que a 
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sistematização da autoavaliação possibilita ao docente verificar com segurança se 

realmente modificou ou melhorou determinada atitude ou procedimento pedagógico. 

Com a finalidade de valorizar a autoavaliação do desempenho do professor, 

torna-se imprescindível que haja a sistematização do processo autoavaliativo, pois 

dessa forma ela poderá ser uma ferramenta fácil e acessível ao cotidiano escolar. 

Por meio dela será possível propiciar a autorregulação da prática docente, sem a 

necessidade de que outras pessoas intervenham no trabalho pedagógico do 

professor. Assim, o registro da autoavaliação é uma ferramenta para o docente e de 

forma indireta para a coordenação e os gestores, pois ele poderá socializá-la com os 

colegas e a equipe gestora.  

Nesse sentido, a autoavaliação deve ser uma ação que faça parte da rotina 

do docente de forma sistematizada, pois a falta de compreensão da importância da 

autoavaliação, dentro do processo educacional, impossibilita que ela seja usada de 

modo a promover melhoria da qualidade do ensino. Deste modo, ao ser realizado 

aleatoriamente obtêm-se informações que podem não condizer com realidade da 

sala de aula. 

Como nas seções finais do texto, que trata da mudança de percepção em 

relação à autoavaliação pelos estudantes de graduação de Pedagogia, observa-se 

também que houve um amadurecimento do grupo de professores dessa pesquisa no 

tocante aos conceitos e sentimentos para com a autoavaliação pelos docentes, pois 

eles passaram a compreender e aceitá-la como um aspecto importante para a 

qualidade educacional. 

 

3. CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DA AUTOAVALIAÇÃO NA ESCOLA 
 

O processo de construção colaborativa da ferramenta de registro da 

autoavaliação desenvolveu-se após as discussões, que possibilitaram ao grupo uma 

percepção renovada em relação aos conceitos e metodologias referentes à 

avaliação formativa e a autoavaliação do desempenho docente. 

Para tanto, nesta etapa, foram desenvolvidos os seguintes passos, disponível 

no apêndice E: 

1. Exposição das propostas relatadas na questão oito da entrevista (Quais as 

propostas que você apresenta para uma autoavaliação dinâmica e eficaz?); 
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2. Esclarecimento das dúvidas apresentadas pelo grupo de professores em 

relação à composição de itens para o questionário. 

3. Redação de questões a partir das propostas dos três professores. Nesse 

sentido, as questões estão relacionadas à postura pedagógica, ao 

relacionamento entre docente e estudante, as percepções e sentimentos 

pessoais do professor, entre outros. 

4. Definição dos itens considerados essenciais para compor o instrumento de 

registro da autoavaliação, a partir das questões redigidas. 

5. Formatação final dos itens do questionário para análise dos professores. 

6. Aplicação piloto do instrumento de autoavaliação para os professores 

participantes da pesquisa, sem a análise de dados ou compartilhamento das 

informações. 

Durante a conversa com o grupo de professores optamos por sistematizar um 

questionário com perguntas fechadas, ou seja, limitadas a alternativas fixas e que 

fossem preenchidas pelo próprio professor. A formatação final do questionário ficaria 

sob a minha responsabilidade. 

O questionário visa à obtenção de dados que sejam úteis para a análise do 

pesquisador. No caso da autoavaliação, o questionário servirá como um instrumento 

com o qual o docente pode registrar a sua autoavaliação, e assim poder promover a 

autorregulação de sua prática. 

Ao confeccionar o questionário as instruções de Babbie (1999) foram 

adotadas. Os itens foram construídos de modo claro a fim de evitar ambiguidades 

provenientes da afinidade do pesquisador com a temática. Conforme ele mesmo 

enfatiza “muitas vezes, você fica tão envolvido com o tema estudado que opiniões e 

perspectivas ficam claras para você, mas não para seus respondentes, [...]” 

(BABBIE, 1999, p. 190). Também não deixamos perguntas duplas que pudessem 

estar relacionadas a duas afirmações. No geral os itens são curtos e a linguagem 

utilizada pertence ao cotidiano escolar para facilitar a compreensão e garantir que os 

docentes respondam as questões. 

O formato do questionário apresenta as perguntas alinhadas na horizontal 

com as opções de resposta logo à frente no formato de uma tabela, para evitar que 

algum item fique sem resposta ou que as perguntas fiquem confusas. As perguntas 

não seguem uma ordem específica. 
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O questionário também conta com instruções gerais para facilitar o 

preenchimento. 

Como forma de resposta foi escolhida a escala Likert, pois esta “representa 

uma maneira mais sistemática e refinada de construir índices” (BABBIE, 1999, p. 

232). Seu formato é bastante usado nas pesquisas sociais por facilitar a construção 

dos índices com respostas que podem ser ponderadas de modo uniforme. Outro 

ponto favorável é que as perguntas são feitas no formato de declaração, assim a 

pessoa avaliada responderá se concorda fortemente, concorda, discorda ou 

discorda fortemente. 

Esta versão do questionário de autoavaliação do docente está disponível no 

Apêndice F – Registro de autoavaliação docente. 

A aplicação piloto do questionário, realizada com o grupo de professores, 

obteve uma resposta positiva, sem nenhuma rejeição por parte dos três docentes, 

que fizeram as seguintes considerações: facilidade de entendimento da leitura e 

resposta dos itens; a sistematização adotada permite a utilização do instrumento no 

cotidiano escolar; os itens possibilitam a reflexão e a autorregulação de suas 

práticas, propiciando tanto a melhoria no aspecto pedagógico quanto profissional, e 

consequentemente na qualidade do processo educativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A importância da autoavaliação do desempenho docente no contexto escolar 

é motivo mais que suficiente para ser tema de pesquisa em qualquer um dos níveis 

educacionais. 

Nesse sentido, essa pesquisa teve por objetivo além da sensibilização, 

discussão e reflexão sobre a temática avaliação e autoavaliação do desempenho 

docente junto a um grupo de professores de Ciências da Natureza, do Ensino Médio, 

a construção de uma ferramenta de registro de autoavaliação que possibilitasse ao 

docente se autoavaliar no decorrer do seu trabalho pedagógico de forma rotineira. 

A proposta desta pesquisa e consequentemente desse texto de apoio não é o 

de condicionar o docente a realizar uma autoavaliação de forma mecânica e/ou 

obrigatória, mas sim como um processo de reflexão sobre a sua prática docente, de 

modo a transformar, aperfeiçoar e valorizar o seu trabalho pedagógico e profissional. 

Este texto procurou descrever uma experiência de pesquisa colaborativa com 

professores durante a coordenação pedagógica, bem como, as etapas para a 

elaboração sistematizada de um instrumento de registro da autoavaliação docente 

desde o estudo e a reflexão de conceitos até a aplicação piloto do instrumento de 

autoavaliação para o grupo de professores da pesquisa. 

Contudo, esta pesquisa só foi viável, porque os professores aceitaram o 

desafio de participar colaborativamente, colocando-se como voluntários no centro de 

uma proposta de construção de uma ferramenta de registro da autoavaliação, que 

poderá ser posteriormente utilizada por outros docentes, que tenham interesse em 

sistematizar a sua autoavaliação como uma prática que compõe a avaliação do seu 

desempenho profissional. 
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APÊNDICE A 
 

Roteiro da atividade 114 
Fundamentos e perspectivas da Avaliação Formativa. 

 
 
! Objetivos 

• Refletir sobre os princípios da avaliação formativa: Diagnóstico, critérios e 
intervenção; 

• Discutir sobre os procedimentos e instrumentos de avaliação: acompanhamento das 
aprendizagens dos estudantes. 

 
 

PERCURSO PEDAGÓGICO 
1. Contextualizando o tema da Atividade 

a) Pedir aos cursistas que relembrem uma experiência na qual foram avaliados, e 
representem essa lembrança com uma palavra; 

b) Cada cursista deverá explicar para a turma porque escolheu a palavra. 
 
 

2. Pesquisando e refletindo sobre nossa realidade 
a) Oficina sobre avaliação – prof.ª Maísa; 
b) A partir da análise, refletir sobre a importância da delimitação de critérios nos 

momento de avaliar e, ainda, como a avaliação deve servir de instrumento de 
diagnóstico, intervenção e regulação das aprendizagens dos alunos (vide texto 
em anexo). 

 
 

3. Estudando o tema 
• Leitura e debate dos textos: A avaliação formativa no contexto da sala de aula; A 

base ética da avaliação da aprendizagem na escola; fragmentos do livro Avaliação 
desmistificada; e o capítulo dez do livro Compreender e transformar o ensino. 

• A partir das seguintes questões norteadoras debater com base nas leituras 
realizadas: 
o A avaliação formativa pode contribuir para a construção do ensino médio de 

qualidade? 
o A adoção de critérios, de diagnósticos e regulação no momento de avaliar, pode 

contribuir para aprendizagens mais significativas? 
 
 

4. Intervindo na nossa realidade 
• Apresentar as charges utilizando a pergunta: Como realizar uma “avaliação justa”? 

 

                                                
14 Percurso proposto pelo Curso do Currículo em Movimento (EAPE – Secretaria de Educação do Distrito 
Federal) com adaptações. 
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• Sugestões para avaliações a favor das aprendizagens: 
o Se você fosse o (a) professor(a) que aparece das charges, Como você avaliaria 

os processos de ensino e aprendizagem apresentados? 
o Pedir para que os cursistas formem grupos, discutam, e que um representante de 

cada grupo relate uma experiência de avaliação formativa ocorrida na sala de 
aula, identificando em que momento foram realizados o diagnóstico, a 
intervenção e a regulação das aprendizagens. 

o Os cursistas poderão também opinar sobre a experiência dos demais colegas. 
 

 
5. Avaliando 
• Realizar a avaliação: 

 
 
 
 
 

 
6. Referências 
FERREIRA, M. B. A Avaliação Formativa no Contexto da Sala de Aula. Texto 
elaborado para oficina de avaliação desenvolvida no primeiro semestre de 2012. 
EAPE. Distrito Federal. 
 
HADJI, C. A avaliação desmistificada. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
 
LUCKESI, C. C. A base ética da avaliação da aprendizagem na escola. Disponível 
em: <http://www.luckesi.com.br/artigosavaliacao.htm>. Acesso em: 16 julho 2013. 
 
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 
 

  

Responda em uma linha: O que você não poderia deixar de relatar sobre o encontro de hoje? 
____________________________________________________________________________

__ 
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Anexo da atividade 
Oficina de Avaliação Formativa: princípios básicos e perspectivas 

Objetivo: 

Discutir princípios básicos e perspectivas da Avaliação Formativa no contexto dos 

ciclos/semestralidade. 

Produção - Ditado – construção de imagem a partir de figuras geométricas: 

Distribuição de folha A4 cortada ao meio para cada participante da oficina. Trata-se de um trabalho 

individual. 

1. Desenhar no centro da folha um retângulo; 

2. Dentro deste retângulo, outro retângulo; 

3. Considerando a sua direita, desenhar, acima do primeiro retângulo desenhado, um 

quadrado; 

4. Dentro do quadrado, um círculo; 

5. Dentro do círculo, um triângulo; 

6. À sua direita e abaixo do primeiro retângulo desenhado, desenhar um círculo, e dentro dele, 

outro círculo; 

7. À sua esquerda e abaixo do primeiro retângulo desenhado, desenhar um círculo, e dentro 

dele, outro círculo; 

8. Acima do primeiro retângulo, à sua esquerda, desenhar um quadrado menor que o 

desenhado anteriormente; 

9. Acima do quadrado à esquerda, desenhar, saindo da parte superior, quatro círculos 

consecutivos em curva para a direita; 

10. Na lateral esquerda do retângulo inicial, desenhar um triângulo escaleno. 

 

Recolhimento das folhas com os desenhos, seleção e distribuição das mesmas ao chão da sala, ao 

centro, para que sejam analisados pelo grupo. 
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Anexo da atividade (Fragmentos de Hadji, 2001) 
 
Conceitos básicos da Avaliação Formativa: 
De acordo com Hadji, a avaliação formativa se apoia em três conceitos básicos: 
 

1. Critérios 
No caso desta produção, os critérios utilizados são: o conhecimento sobre as figuras 

geométricas básicas, noções de lateralidade e concentração. 
Em avaliação formativa, os critérios devem ser apresentados e/ou construídos com os 

estudantes no início do processo de avaliação, o que caracteriza uma relação de clareza e 
transparência entre o professor e sua classe. 

É importante que os objetivos da avaliação estejam em consonância com o PPP da escola. 
O professor deve se perguntar: O que eu posso esperar da produção dos estudantes? 
 

2. Diagnóstico 
Uma produção dos estudantes pode dar inferências, mas não uma conclusão final. É preciso 

considerar as aprendizagens anteriores dos estudantes e perceber seus desenvolvimentos 
constantes. 

Não expor os estudantes a uma situação de ridicularização. 
 

3. Intervenção (ação formativa) 
Trabalho de uma proposta pedagógica rumo à aprendizagem dos estudantes. 
O objetivo da escola é a aprendizagem que prepare o estudante para a vida. Não dá para 

excluir o estudante da escola. 
Os projetos interventivos compõem estratégias de aprendizagem, e devem ser conduzidos 

com seriedade pela escola. 
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APÊNDICE B 
 

Roteiro da atividade 2 
Autoavaliação no cotidiano da prática docente. 

 
 
! Objetivos 

• Refletir sobre a Autoavaliação como uma prática diária da prática docente. 
 
 

PERCURSO PEDAGÓGICO 
1. Estudando o tema da Atividade 

a) Os professores devem fazer a leitura do texto “Autoavaliação: uma prática 
diária”. 

 
 

2. Refletindo sobre nossa realidade 
a) Como definir a autoavaliação? 
b) Como a autoavaliação pode contribuir para um ensino de qualidade? 
c) É possível torná-la, a autoavaliação, uma ferramenta cotidiana na melhoria da 

prática docente? 
 
 

3. Referências 
 
HADJI, C. A avaliação desmistificada. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
 
VILLAS BOAS, B. M. F. Autoavaliação: uma prática diária. Trabalho integrante do 
painel Avaliação formativa: ações e repercussões, apresentado durante o XIV 
ENDIPE, realizado em Porto Alegre, de 27 a 30 de abril de 2008. CD – ISBN: 978-85-
7430-734-3. 
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APÊNDICE C 
 

Roteiro da atividade 3 
Entrevista 

 
 
! Objetivos 

• Entrevistar individualmente os professores para obter informações sobre os 
conceitos discutidos nos encontros anteriores. 

 
 

! Questões da entrevista 
 

1 – Como você define autoavaliação? 

2 – Para você qual é o objetivo da autoavaliação? 

3 – Você acredita que a autoavaliação é necessária no cotidiano escolar? Por quê? 

4 – De que forma, a autoavaliação é capaz de modificar a sua prática docente? 

5 – Descreva o seu sentimento em relação à autoavaliação? 

6 – Como você costuma fazer sua autoavaliação no decorrer do ano letivo? 

7 – Quais as atitudes tomadas por você com os resultados de sua autoavaliação? 

8 – Quais as propostas que você apresenta para uma autoavaliação dinâmica e eficaz? 

 
  



47 
 

 
 

APÊNDICE D 
 

Roteiro da atividade 4 
Autoavaliação: rediscutindo conceitos. 

 
 
! Objetivos 

• Refletir sobre os conceitos de Autoavaliação por meio da releitura do texto de Villas 
Boas. 

 
 

PERCURSO PEDAGÓGICO 
1. Estudando o tema da Atividade 

a) Os professores devem fazer a releitura do texto “Autoavaliação: uma prática 
diária”. 

 
 

2. Refletindo sobre nossa realidade 
a) Como utilizar a autoavaliação como um instrumento para promover o 

autocontrole? 
b) Como a autoavaliação pode contribuir para a regulação da prática docente? 

 
 

3. Referências 
 
HADJI, C. A avaliação desmistificada. Porto Alegre: Mediação, 2001. 
 
VILLAS BOAS, B. M. F. Autoavaliação: uma prática diária. Trabalho integrante do 
painel Avaliação formativa: ações e repercussões, apresentado durante o XIV 
ENDIPE, realizado em Porto Alegre, de 27 a 30 de abril de 2008. Anais do XIV ENDIPE 
– CD – ISBN: 978-85-7430-734-3. 
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APÊNDICE E 
 

Roteiro da atividade 5 
Construção colaborativa do instrumento de registro de Autoavaliação da 

prática docente. 
 

 
! Objetivos 

• Construir colaborativamente um instrumento sistematizado para que o docente possa 
realizar a sua Autoavaliação. 

 
 

PERCURSO PEDAGÓGICO 
1. Conversando sobre a Atividade: 

a) Exposição das propostas relatadas na questão oito da entrevista (Quais as 

propostas que você apresenta para uma autoavaliação dinâmica e eficaz?); 

b) Esclarecimento das dúvidas apresentadas pelo grupo de professores em 

relação à composição de itens para o questionário. 

c) Redação de questões a partir das propostas dos três professores. Nesse 

sentido, as questões estão relacionadas à postura pedagógica, ao 

relacionamento entre docente e estudante, as percepções e sentimentos 

pessoais do professor, entre outros. 

d) Definição dos itens considerados essenciais para compor o instrumento de 

autoavaliação, a partir das questões redigidas. 

e) Formatação final dos itens do questionário para análise dos professores. 

f) Aplicação piloto do instrumento de autoavaliação para os professores 

participantes da pesquisa, sem a análise de dados ou compartilhamento 

das informações. 

 
 
 

2. Referências 
 
BABBIE, E. Métodos de pesquisa de Survey. Tradução: Guilherme Cezarino. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 
 
STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. 
Tradução: Karla Reis. Porto Alegre: Penso, 2011. 
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APÊNDICE F 
 

REGISTRO DE AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 
 
Prezado (a) Professor (a), 
 

 Somos avaliados durante todo o processo de trabalho e um dos instrumentos de 
avaliação de uma prática reflexiva é a autoavaliação, que deve permear todo o processo de 
ensino-aprendizagem. É uma ação que propicia a reflexão ativa que gera importantes 
mudanças na prática. 
 É importante destacar que os objetivos da uma autoavaliação da prática docente 
envolvem: 

- O ajuste pedagógico, com a regulação do processo ensino-aprendizagem. 
- O controle da qualidade durante o processo. 
- O melhoramento do processo pedagógico. 
- O planejamento da ação pedagógica. 

 Para auxiliá-lo neste processo de sistematização da autoavaliação, organizamos o 
roteiro abaixo para que você possa preenchê-lo. 
 

Para tanto, responda os itens com a seguinte legenda: 
CF (concordo fortemente) C (concordo) D (discordo) DF (discordo fortemente) 
 
 
No. Itens CF C D DF 

1. Sou pontual nos meus horários de trabalho.     

2. Sou assíduo.     

3. Os exercícios avaliativos são entregues nas datas 
marcadas. 

    

4. Os planejamentos são entregues nas datas marcadas.     

5. Busco formação para ser um docente capacitado.     

6. Compartilho experiências profissionais com outros 
docentes. 

    

7. Crio um clima favorável em sala de aula para que os 
estudantes expressem seus sentimentos e ideias. 

    

8. Realizo as atividades definidas no Projeto Pedagógico 
da escola. 

    

9. Desenvolvo os conteúdos de maneira a serem úteis no 
cotidiano dos estudantes. 

    

10. Mantenho com os estudantes um relacionamento 
amigável. 

    

11. Mantenho atualizados os meus diários.     

12. O planejamento de minhas aulas está de acordo com o 
tempo de aula. 

    

13. Estimulo a autonomia dos alunos.     

14. Mantenho um clima de respeito para com o aluno.     

15. Elaboro as avaliações de acordo com os objetivos pré-
estabelecidos. 
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No. Itens CF C D DF 

16. Entrego as notas nas datas marcadas.     

17. Utilizo o material didático conforme o planejamento.     

18. Realizo as atividades de laboratório em minha 
disciplina. 

    

19. Sou receptivo às dúvidas dos estudantes, 
demonstrando interesse e boa vontade. 

    

20. Planejo as aulas de acordo com as dificuldades dos 
estudantes. 

    

21. Encaminho para SOE/Coordenação alunos com 
dificuldades. 

    

22. Utilizo as avaliações com uma forma de punição.     

23. Tenho uma postura ética em relação aos estudantes.     

24. Desenvolvo ações destinadas aos estudantes que 
apresentam dificuldades de aprendizagem. 

    

25. Contribuo para a formação educacional dos estudantes.     

26. Apresento atitudes preconceituosas em relação aos 
estudantes. 

    

27. Respeito às diferenças de opiniões dos estudantes.      

28. Percebo cada estudante de forma individualizada.     

29. Levo em consideração a realidade local dos estudantes 
ao planejar minhas aulas. 

    

30. Desenvolvo ações que visam facilitar o relacionamento 
com o estudante. 

    

31. Estimulo a cooperação entre os estudantes.     

32. Identifico a motivação dos estudantes para participar 
da minha aula. 

    

33. Desenvolvo atividades diversificadas para tornar os 
conteúdos mais atraentes para os estudantes. 

    

34. Exponho os conteúdos de forma clara.     

35. Utilizo a autoavaliação como fonte de dados para 
reorganizar a minha prática docente. 
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ANEXO 
  
 

AUTOAVALIAÇÃO: UMA PRÁTICA DIÁRIA 
Benigna Maria de Freitas Villas Boas 

Professora da Faculdade de Educação da UnB 

Trabalho integrante do painel Avaliação formativa: ações e repercussões, apresentado 
durante o XIV ENDIPE, realizado em Porto Alegre, de 27 a 30 de abril de 2008. CD – 
ISBN: 978-85-7430-734-3. 

 
 

Contexto da pesquisa 

Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa sobre Avaliação para a 

aprendizagem. Trata-se de um projeto amplo, que vem sendo desenvolvido há oito anos, com 

o objetivo de identificar e analisar práticas avaliativas comprometidas com a aprendizagem de 

alunos e professores e o desenvolvimento da escola. Justifica-se a inclusão da aprendizagem 

de professores porque a avaliação para a aprendizagem requer a reorganização do trabalho 

pedagógico, o que traz como consequência a aprendizagem de professores. E em sentido mais 

amplo ainda, chega-se ao desenvolvimento da escola. Essa perspectiva constrói cultura de 

avaliação formativa na escola. Todos avaliam e todos são avaliados tendo sempre como 

objetivo o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico.  

Os resultados aqui apresentados referem-se ao uso da autoavaliação no Curso de 

Pedagogia. Essa investigação teve início com a utilização do portfólio na disciplina Avaliação 

Escolar do Curso de Pedagogia e em um curso semi-presencial de formação de professores 

em exercício nas séries iniciais da educação fundamental. A autoavaliação foi adotada como 

um dos princípios básicos da construção do portfólio. Durante essa construção ela estava 

sempre presente. Nele incluíam-se as atividades e as reflexões desenvolvidas.   

Resultados de pesquisas sobre o trabalho com o portfólio têm revelado a importância e 

a necessidade de uso da autoavaliação associada a outros procedimentos avaliativos. Como a 

disciplina Avaliação Escolar, da Faculdade de Educação da UnB, tem dado ênfase à prática da 

autoavaliação, decidiu-se investigar as reações dos alunos, futuros educadores.     

Nessa disciplina a autoavaliação foi praticada e discutida com os alunos durante 

primeiro semestre de 2007 com o intuito de eles analisarem e registrarem as suas 

aprendizagens; sentirem-se autores do seu trabalho; desenvolverem autonomia intelectual; 

serem avaliadores do seu próprio desempenho. Como consequência, o trabalho poderia tornar-

se prazeroso para eles.         
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A centralidade da autoavaliação 

A autoavaliação tem sido empregada, muitas vezes, segundo a lógica da avaliação 

classificatória. Nessa perspectiva o professor elabora um roteiro a ser respondido pelos 

alunos, nos momentos por ele escolhidos, geralmente ao final de um determinado período de 

tempo ou de uma atividade. Costuma-se solicitar que o aluno se atribua uma nota. Uma 

possível justificativa para esse modo de agir pode ser a intenção do professor de que cada 

aluno se responsabilize pelos resultados da sua aprendizagem. Assim, não há o que reclamar. 

Contudo, observa-se que nem sempre os alunos sabem para que ela serve e o que será feito 

com as informações por eles fornecidas.  

Na avaliação formativa a autoavaliação passa a ter outro sentido. Hadji (2001, p. 101-

102) entende que a autoavaliação engloba dois aspectos: 1) a regulação da ação de 

aprendizagem, incluída, nesse âmbito, a auto-regulação; e 2) a metacognição. Vejamos, 

inicialmente, a sua compreensão de regulação da ação de aprendizagem. Para isso torna-se 

necessária a distinção entre auto-notação e autocontrole. A auto-notação, por meio da qual o 

aluno se atribui uma nota ao examinar seu desempenho, já é uma forma de auto-balanço. É a 

oportunidade que ele tem de analisar o que produziu, a partir dos parâmetros definidos pelo 

professor. Porém, o auto-balanço acontece quando a ação de produção está terminada. Já o 

autocontrole, considerado “figura privilegiada da autoavaliação”, pelo autor, é um 

componente natural da ação, isto é, um seu constitutivo, traduzindo-se por uma observação 

contínua. É como se o sujeito constantemente se olhasse ao agir, a partir de um “modelo ideal 

ou de um sistema de normas” (op. cit., p. 102). O autocontrole “corresponde a uma avaliação 

contínua, frequentemente implícita, algumas vezes quase inconsciente” (op. cit., p. 102). É um 

“olhar crítico sobre o que se faz enquanto se faz”, olhar que expressa o sistema interno de 

orientação próprio de cada um e cuja mobilização pode ter o efeito de modificar esse sistema. 

O autor esclarece que o termo controle não tem o sentido negativo atribuído por aqueles que 

opuseram fortemente a avaliação a controle.      

Assim, considera o mesmo autor, a autoavaliação já está presente na atividade do 

aluno constantemente, como autocontrole. É natural querer que o aluno desempenhe um papel 

que naturalmente já é seu. Torna-se necessário colocar a avaliação instituída e 

instrumentalizada a serviço do autocontrole espontâneo e permanente, para que se ajude o 

aluno a construir uma “instância avaliativa”, afirma ele, cada vez mais adequada.  

A autoavaliação só o é quando cumpre o papel de auto-regulação contínua e “não sob 

suas formas que correspondem a ‘efeitos’ de auto-notação, até mesmo de auto-balanço”, 



53 
 

 
 

completa Hadji (op. cit., p. 102). Para que a avaliação seja formativa, dois aspectos são 

importantes: a ação e o sujeito que age. Por esse motivo, a regulação operada pelo professor é 

apenas um estepe que só deve intervir quando os mecanismos de auto-regulação do aluno 

estão bloqueados (op. cit., p. 103). Contudo, o professor pode atuar para instrumentalizar de 

modo mais claro o autocontrole, orientando o aluno a analisar suas atividades e a formalizar 

essa análise por meio da produção de instrumentos de auto-balanço e auto-notação, sem 

perder o sentido da regulação. Cabe-lhe, também, acompanhar todo o processo.  

As contribuições de Hadji nos permitem concluir que a autoavaliação como auto-

notação insere-se na perspectiva da avaliação classificatória, voltada apenas para notas, 

aprovação e reprovação do aluno. 

Compreendido o primeiro aspecto que compõe a autoavaliação, a regulação da ação de 

aprendizagem, vejamos o segundo aspecto apontado por Hadji (op. cit., p. 103), para quem a 

primazia atribuída à autoavaliação pela avaliação formativa implica a necessidade de 

desenvolvimento de atividades de metacognição. O autor entende que metacognição é o 

processo mental interno pelo qual uma pessoa toma consciência dos diferentes aspectos e 

momentos da sua atividade cognitiva. Assim atuando, a pessoa toma distância dos conteúdos 

envolvidos pelas atividades cognitivas em andamento. Por isso, diz o autor, a metacognição é 

sinônimo de atividade de autocontrole refletido das ações e condutas do sujeito que aprende. 

Seu papel é reconhecido no êxito das aprendizagens. Por meio da autoavaliação atinge-se o 

desenvolvimento das atividades cognitivas como forma de melhoria da regulação das 

aprendizagens, pelo aumento do auto-controle e pela diminuição da regulação externa do 

professor. Almeja-se prioritariamente o desenvolvimento da autonomia do aluno. Por isso, a 

autoavaliação como processo de auto-controle é uma habilidade a ser construída, 

principalmente em cursos de formação de educadores. Essa construção pessoal é que 

permitirá ao aluno refletir, analisar e desenvolver as atividades por meio do exame crítico da 

sua produção, a fim de progredir. Todo o sentido daquilo que se denomina de autoavaliação 

está nisso, ensina Hadji (op. cit., p. 103).   

A autoavaliação constitui, portanto, um processo metacognitivo. Assim sendo, como 

ela tem sido percebida por futuros educadores em formação? 

Percepções iniciais dos alunos sobre autoavaliação 

No primeiro dia de aula, antes mesmo de se iniciarem as atividades da disciplina 

Avaliação Escolar, foi aplicado um questionário aos 40 alunos de uma turma do Curso de 

Pedagogia, para se conhecerem as percepções que já possuíam sobre autoavaliação, uma vez 
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que a mesma iria ser praticada durante o semestre. Obtiveram-se as  informações que se 

seguem. 

Estudos prévios  sobre autoavaliação 

A maioria dos alunos (89%) afirmou nunca ter realizado estudos sobre o tema. 

Vivência de autoavaliação 

A maioria dos alunos (79%) afirmou já ter praticado a autoavaliação em contexto 

escolar. Encontraram-se informações de que muitas disciplinas do Curso de Pedagogia 

incluíam a autoavaliação. Quase a totalidade desses alunos afirmou que ela era desenvolvida 

ao final do semestre e de maneira vinculada à menção final. Um deles declarou: “na faculdade 

ela já me serviu como ponto extra, como parte da menção e também como a própria menção, 

ou seja, eu escolhi a nota que foi para o meu histórico”. Nesse mesmo item, 10% dos alunos 

disseram que a assiduidade, a pontualidade e o crescimento dentro da disciplina eram os 

aspectos mais considerados.  

Nesse primeiro momento, observou-se que os alunos já haviam praticado a 

autoavaliação sem compreenderem a sua importância no processo avaliativo. Na disciplina 

Avaliação Escolar é que eles iriam ter o contato inicial com estudos sobre o tema. As 

informações indicaram que a autoavaliação era utilizada como composição da menção final. 

Nenhum aluno mencionou discussão conduzida em sala de aula sobre o papel desse 

procedimento.  Observa-se a utilização da autoavaliação como auto-notação, segundo a 

compreensão de Hadji.   

Sentimento em relação à  autoavaliação 

Indagados sobre como se sentiram quanto à possibilidade de se autoavaliarem, os 

alunos deram respostas variadas, indicando: dificuldade; concordância; discordância; 

percepção da necessidade de responsabilidade, criticidade e honestidade; desconforto; 

preocupação; insegurança; desconhecimento dos seus propósitos; pressão; valorização do 

aluno. 

Alguns depoimentos são significativos: 
Acho chato, pois geralmente o professor passa para nota exatamente aquela que você 
se deu e nem todos são sinceros. É ruim quando a nota final toda é baseada apenas na 
autoavaliação.  
Nas primeiras vezes foi para conseguir mais pontos na disciplina, mas agora vejo que é 
uma prática para repensar o seu trabalho durante o semestre. 
Me senti estranha, pois aquilo que eu me avalio pode não ser o que realmente é. Não 
sei para que serviu, pois aquilo que você avalia não tem, muitas vezes, o retorno do 
outro. 
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Senti que era uma forma de ganhar mais uns pontos “de graça”, pois não via a utilidade 
daquele instrumento de avaliação nem pra mim nem para o professor, e sim como uma 
imposição formal da escola. 
Dependendo da matéria, posso me sentir à vontade para dar uma nota alta, apesar de 
não ter me esforçado tanto, pois também não o senti por parte do professor. Em outros 
casos, fico acanhada e até me dou uma nota inferior a que era minha expectativa. 
 

Observa-se que os alunos não conheciam a justificativa para o uso da autoavaliação. 

Talvez os professores não percebessem as suas reais possibilidades.    

Entendimento de autoavaliação 
 

Como a maioria dos alunos já havia passado por situações de autoavaliação sem ter 

sido preparada para isso, seu entendimento não correspondia às reais possibilidades desse 

procedimento:    
É um processo no qual você tem a possibilidade de rever suas atitudes (e a dos outros) 
e “julgá-las” “corretas” ou “erradas”, ou simplesmente pensar se poderia ter feito 
melhor ou se foi como esperava. 
A observação do comportamento disciplinar de si mesmo, buscando perceber e tentar 
mensurar o esforço e dedicação para com ela. 
Ver os pontos positivos e negativos do meu próprio “desempenho” em determinada 
situação. 
É você analisar o seu desenvolvimento de acordo com seus próprios critérios. 
Para mim é um momento de reflexão e sinceridade de você com você mesmo a fim de 
melhorar suas falhas e aprimorar seus acertos. 
É você parar para refletir e ver quais os êxitos que obteve, o que você deve consertar, 
melhorar. É fazer um balanço sobre o seu desempenho de acordo com os objetivos que 
foram pré-estabelecidos. 
Analisar o seu processo de aprendizagem, seu comportamento e comprometimento. 
O aluno reflete e se dá uma nota. Ou tira uma conclusão do que está realizando e como 
está realizando. 
Olhar para si! Compreender o outro. 
É um momento de reflexão em que o aluno relembra e analisa todo seu processo de 
aprendizagem durante aquele período. O que fez bem, o que poderia ter feito melhor e 
como melhorar em uma situação futura similar. 
É um tipo de avaliação onde você reflete sobre sua trajetória e se dá uma nota de 
acordo com o que você acha que mereça. E geralmente isso é questionado pelo 
professor. 
A insistência na atribuição de nota continuava presente. 

 
A quem cabe se autoavaliar 

Os alunos foram unânimes em afirmar que todos devem se autoavaliar: “não vivemos 

apenas em um contexto escolar”; “não podemos avaliar o outro ou uma turma sem antes saber 

se criticar antes de criticar os outros. Mas havia dúvidas: “parece que a palavra final não é do 

aluno e sim do professor. Então até que ponto isso vale?”; “desde que seja bem definido o 

objetivo da autoavaliação”. 

Necessidade da autoavaliação escolar 
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Todos os alunos a consideraram necessária porque: por ela se percebem os erros e 

“podemos tentar impedi-los”; permite aos avaliados participar de sua avaliação; possibilita 

que cada um tome consciência de si mesmo; permite tornar-se cada vez mais crítico de si 

mesmo; dá ao aluno a oportunidade de se colocar e ao professor de conhecer o outro lado da 

questão.  

Um aluno admitiu que “não é indispensável, mas pode auxiliar bastante o professor, 

além de desenvolver no aluno a autocrítica”.  

De modo geral, os alunos a consideraram necessária, embora a vinculassem a “erros” e 

acertos, a aspectos positivos e negativos, a atitudes disciplinares e à nota. Não houve 

referência direta à necessidade de ela ser processual.   

Nenhum aluno mencionou o fato de a prática da autoavaliação durante um curso de 

formação contribuir para que o futuro educador analise a sua conveniência de adotá-la quando 

estiver em atuação.    

Quais alunos podem se autoavaliar? 

A maioria dos alunos afirmou que desde o início do processo de escolarização a 

autoavaliação pode ser adotada. Os outros acreditavam que ela somente poderia ser posta em 

prática com alunos: do nível médio e superior (4 afirmações); que tivessem maturidade; a 

partir da 6ª série; a partir da alfabetização; a partir da 5ª série. Um aluno afirmou não saber.  

Uma aluna demonstrou sua desconfiança: “na verdade, a autoavaliação é um 

instrumento muito subjetivo e acredito que nem alunos nem professores estão capacitados a 

utilizá-la adequadamente, nem mesmo na universidade”. 

Como desenvolver a autoavaliação 

Nessa parte os alunos foram pródigos em sugestões: por meio da conversa, de uma 

carta, informalmente (com todo mundo junto); em etapas, para que pudéssemos avaliar o 

nosso desempenho; por meio de diálogo com o professor; em formato de texto livre, cujos 

critérios sejam estabelecidos pelo próprio aluno e que seja atribuída uma menção a sua 

avaliação; oralmente, escrita ou por meio de conversas informais; estudo de casos; conversa 

entre aluno e professor; individual ou em pequenos grupos; textos reflexivos sobre nossas 

ações; desde uma conversa geral com a turma até a aplicação de questionário; o professor 

deve explicar com clareza qual é o objeto da avaliação e quais são os critérios para que o 

aluno não fique perdido ou com medo de se dar uma nota. Talvez a autoavaliação possa ser 

feita de maneira informal, sem o peso de se dar uma nota; por meio de algumas perguntas; por 
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escrito, porque nos sentimos menos inibidos de dizer o que queremos; por meio de redações 

ou debates em grupo.  

Um aluno disse preferir que não haja um “roteiro”. E acrescentou: “Autoavaliação é 

assim, quando menos se espera, estamos fazendo-a”. Contudo, a autoavaliação 

intencionalmente utilizada é um processo mais engenhoso. Valendo-se da contribuição de 

outros estudiosos do assunto, Hadji (op. cit., p. 104) comenta que duas características 

possibilitam a definição da autoavaliação como uma reflexão metacognitiva. A primeira 

consiste em entender que a auto-regulação é uma dimensão fundamental dos processos 

cognitivos, está “forçosamente presente em todo momento em cada aprendiz”, mas que 

“permanece na maioria das vezes implícita e pouco consciente” (op. cit., p. 104). A passagem 

a procedimentos de auto-regulação metacognitiva implica essencialmente uma tomada de 

consciência. A autoavaliação, por meio da tomada de consciência, permite a passagem de uma 

“regulação simplesmente cognitiva”, isto é, tácita e espontânea, a uma regulação 

metacognitiva (consciente e resultado de reflexão). Portanto, o aluno que fez a afirmação 

acima ainda não havia tido a oportunidade de desenvolver o processo de autoavaliação. 

A segunda característica considera que a autoavaliação acontece por meio de um 

diálogo interno alimentado pela linguagem do outro. Hadji (op. cit., p 104) explica esse 

processo: 
Todo o trabalho de tomada de consciência, de distanciamento, de apreciação opera-se 
internamente: é o próprio sentido de uma avaliação em primeira pessoa. Mas esse 
trabalho não exclui o terceiro. Para que o sujeito possa ‘desprender-se’ do objeto que 
constrói, e observá-lo lucidamente, ele precisa do olhar e da fala do outro, que vão lhe 
trazer uma ajuda decisiva no sentido da lucidez metacognitiva. Com a condição, 
todavia, de que essa fala venha apoiar o trabalho de auto-regulação, e não imobilizá-lo. 
A fala dos outros (dos pares, dos professores) deve ser uma oportunidade dada ao 
aluno para estender e diversificar suas competências espontâneas de auto-regulação; e 
não a causa de um sofrimento, como pode acontecer, por exemplo, quando o aluno é 
obrigado a uma autocrítica desestabilizante.  
   
Essa segunda característica descreve muito bem a importância da parceria professor-

aluno no desenvolvimento da autoavaliação. 

O que deve fazer parte da autoavaliação 

Várias idéias foram expostas: retrospectiva dos acontecimentos; assiduidade, 

disciplina, participação; reflexão, análise; autocrítica, consciência e honestidade; textos; o 

modelo de autoavaliação deveria ser construído juntamente com a turma; os objetivos, 

resultados alcançados; pontos-chave que revelem toda trajetória do aluno e sua percepção 

sobre o caminho que percorreu; pontos importantes a serem levantados; pontualidade; 

sugestões/críticas; comportamento, compromisso, dedicação, esforço; cumprimento de 
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tarefas; perguntas como: me dediquei o que deveria na disciplina? Li o que deveria? Me 

esforcei para aprender o máximo possível? Sinceridade por parte dos alunos e o 

comprometimento do professor em ler as avaliações; perguntas subjetivas e não somente 

sobre as notas que os alunos se dariam; comparação do início com o fim do curso. 

Uma aluna ironizou: “Não sei. Mas sempre existe a pergunta: quanto você acha que 

você merece?” 

O que fazer com os resultados da autoavaliação 

Nesse item os alunos se dividiram entre a autoavaliação “para compor a média das 

notas do aluno”, a autoavaliação “em favor do aluno, para ajudá-lo a melhorar” e o uso dos 

resultados com vistas à “transformação da prática pedagógica”. Prevaleceram os dois últimos. 

Percepções dos alunos sobre autoavaliação ao final do semestre 

Durante o semestre os alunos efetuaram leituras sobre autoavaliação na perspectiva da 

avaliação formativa, participaram de discussões sobre as suas possibilidades, assistiram à 

apresentação de experiências sobre esse tema em escolas de educação fundamental, assim 

como tiveram a oportunidade de praticar a autoavaliação sob várias formas, livremente e com 

a orientação da professora. Uma delas consistiu em responderem a questões de uma prova 

realizada em três etapas. Após cada uma delas, eles tiveram a oportunidade de apreciar as suas 

respostas e refazê-las ou complementá-las, se fosse o caso. Alguns alunos manifestaram, por 

escrito, sua reação a esse procedimento. Uma aluna relatou: “fiquei bastante surpresa quando 

fizemos a segunda parte da prova. E após discutir com a analisadora da minha prova, tive a 

oportunidade de reformular minhas respostas ou completá-las. Essa forma de fazer uma prova 

foi inédita para mim porque o principal não foi a nota, a menção, e, sim, o conhecimento do 

aluno, a construção desse conhecimento. Gostei muito da experiência”.   

Durante o semestre os alunos foram solicitados a responder a três itens: o que eu tenho 

avaliado; como eu tenho feito a autoavaliação; quando eu tenho feito a autoavaliação. Síntese 

das respostas é apresentada a seguir. 

O que eu tenho avaliado 

Percebeu-se que houve avanços em relação às percepções apresentadas no início do 

semestre. Os alunos afirmaram que avaliavam: aprendizagem, postura, esforços, interesse, 

desempenho, execução das atividades, contribuições durante o semestre, possibilidades e 

limites, dedicação, cuidado, o que ainda podiam aprender, o que estavam retirando das 

discussões. Além disso, houve afirmações muito significativas: 
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Tenho reparado mais nos conceitos que absorvi e compreendi, tenho visto a minha 
participação em sala e a minha facilidade ou não de escrever. O andamento das aulas e 
o rumo que tomam as discussões. 
As várias formas de avaliar o aluno. Como eu posso vir a fazer tal avaliação sem 
parecer uma colocação curricular obrigatória. Sem parecer forçado.  
Todo o meu percurso na disciplina, o que tenho aprendido, o que ainda não compreendi 
e em que as temáticas discutidas têm contribuído para o futuro exercício da minha 
profissão.  
Estou em busca de avaliar a forma que tenho aprendido, o quanto os conteúdos 
absorvidos estão a provocar mudanças significativas em minha formação, a minha 
dedicação no esforço em ressignificar os conceitos pré-estabelecidos em mim. 
Tenho avaliado as articulações entre teoria e prática. 
Comecei tímida, insegura, mas aos poucos com as leituras é visível que o avanço que 
atingi não pode ser desconsiderado. 
 

A autoavaliação dá chance aos alunos de apresentarem diferentes percepções sobre o 

seu desempenho e sobre sua forma de compreender o processo de aprendizagem. 

Consequentemente, ela requer a adoção de trabalho pedagógico diferenciado. Ouvir os alunos 

e não atendê-los em suas necessidades não faz sentido. A  autoavaliação impõe que se 

encontrem diferentes formas de trabalho. A aluna que teve a coragem de dizer que, no começo 

do semestre estava tímida e insegura, mas que seu avanço não podia ser desconsiderado 

incluiu em sua pasta as evidências de suas aprendizagens. Para ela ficou claro que a 

professora acompanhava seu progresso.        

Como eu tenho feito a autoavaliação 
 

As respostas a esse item foram: com reflexões e conversas; escrevendo, em momentos 

como esse; analisando meu envolvimento em sala; anotando o que acontece em sala e a minha 

compreensão; enquanto produzo as atividades da disciplina; relendo e refazendo as atividades 

da disciplina, quando é necessário; questionando minhas atitudes e pontos que eu posso 

mudar; procuro escrever sobre autoavaliação; escrevendo minhas opiniões sobre a aula, o que 

compreendi e como me senti; por meio das minhas produções e dos comentários que insiro na 

pasta; por meio dos registros que coloco na pasta. 

A pasta a que uma aluna se refere foi solicitada pela professora para reunir todas as 

produções, as reflexões contendo autoavaliação e a avaliação do trabalho pedagógico da 

turma. Algumas vezes durante o semestre essa pasta foi analisada e comentários sobre as 

aprendizagens desenvolvidas foram escritos pela professora. A pasta tinha o propósito de 

manter a trajetória de aprendizagem de cada aluno. 

Um depoimento merece destaque: 
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Eu fiz uma autoavaliação escrita destacando minhas dificuldades durante as aulas e o 
meu rendimento como um todo. Lendo isso, a professora me procurou para 
conversarmos. Isso nunca tinha acontecido comigo. Vou procurar fazer assim com 
meus alunos. 
   

Outro aluno demonstrou sua compreensão: 

Agora a autoavaliação é feita mais naturalmente, espontaneamente. Meus registros são 
meus pensamentos escritos. 
 

A prática da autoavaliação parece ter ensinado aos alunos que ela é sua aliada, por 

possibilitar-lhes refletir sobre o seu progresso e participar da tomada de decisão sobre as 

futuras atividades; ao mesmo tempo, é aliada do professor, por permitir-lhe conhecer com 

mais profundidade o que o aluno pensa sobre o seu trabalho e com ele dividir 

responsabilidades.  

Quando tenho feito a autoavaliação 
 

As respostas a esse item são mais lacônicas: em todo momento me avalio 

informalmente; sempre que preciso escrever um texto; durante as aulas; quando realizo as 

atividades da disciplina; ao final das aulas; ao final do semestre; a cada semana; sempre que 

discutimos o que tem acontecido no país sobre avaliação eu penso em que eu posso contribuir 

para melhorar. 

Como conclusão das atividades, os alunos incluíram em suas pastas reflexões sobre o 

processo de autoavaliação. Apresentam-se algumas delas: 
Antes de tudo, há que se entender a autoavaliação como uma manifestação de nós 
mesmos acerca de nossas dificuldades e opiniões em vários aspectos da vida. Um 
sujeito que se dá tal oportunidade tende a ser mais seguro de si, pois tem maior 
consciência de onde veio e onde pretende chegar, não por meio de um processo 
mecânico de pensamento, mas por um diálogo consigo mesmo que permite um 
verdadeiro aprendizado: aprender para a vida, pelo simples prazer de aprender, 
independentemente das expectativas de terceiros e das demanda da sociedade.  
O professor, ao escutar a autoavaliação dos estudantes, deve ter em mente o que 
observou, sobre o que refletiu e o que reconstruiu para que eles chegassem onde estão. 
Se o aluno diz que não está conseguindo compreender o conteúdo, está na hora de uma 
nova reflexão e reconstrução ocorrerem. 
 

Esses alunos entenderam bem o processo, associando-o à participação, à emancipação 

e à autonomia. Durante as atividades da disciplina eles aprenderam o “sentido de uma 

avaliação em primeira pessoa” (HADJI, 2001, p. 104). 

Colhendo os primeiros resultados: da autoavaliação como auto-notação à autoavaliação 

como autocontrole 
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Na disciplina Avaliação Escolar adotou-se a autoavaliação pelo fato de ela ser  um 

componente importante da avaliação formativa. Trabalhou-se com o entendimento de 

autoavaliação como o processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades 

desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e sentimentos e identifica 

futuras ações, para que haja avanço na aprendizagem. Essa análise leva em conta: o que ele já 

aprendeu, o que ainda não aprendeu, os aspectos facilitadores e os dificultadores do seu 

trabalho, tomando como referência os objetivos da aprendizagem e os critérios de avaliação. 

Dessa análise realizada por ele, novos objetivos podem emergir. A autoavaliação não visa à 

atribuição de notas ou menções pelo aluno; tem o sentido emancipatório de possibilitar-lhe 

refletir continuamente sobre o processo da sua aprendizagem e desenvolver a capacidade de 

registrar suas percepções (VILLAS BOAS, 2006, p. 86). 

O processo avaliativo da disciplina, além da autoavaliação, incluiu procedimentos 

como prova, avaliação por colegas, avaliação das atividades realizadas nas aulas e fora delas, 

observação e avaliação informal pela professora. Os depoimentos orais e escritos dos alunos 

revelaram ter havido avanço na compreensão da autoavaliação. Contudo, percebeu-se que os 

alunos encontraram as seguintes dificuldades para pô-la em prática: 

-  Acreditar na proposta da professora. Houve um momento em que uma aluna 

afirmou: “Professora, em outra disciplina eu confiei no professor e escrevia o que sentia. Me 

dei mal. Ele me deu uma menção baixa”. 

- Sistematizar regularmente as percepções e registrá-las, levando em conta as  

aprendizagens adquiridas, as atividades realizadas e seus sentimentos em relação a todo o 

processo. Essa ainda era uma novidade para eles. 

- Selecionar o que deveria compor a autoavaliação. Os alunos ainda estavam presos à 

avaliação de atitudes: frequência, interesse, participação, ainda presentes em muitas situações 

de autoavaliação vinculadas ao controle de comportamento. Em algumas situações houve 

insistência em escrever apenas sobre concordâncias e preferências.  

- Escrever. Muitos alunos afirmaram não ter o hábito de escrever e não gostar de fazê-

lo. Duas alunas explicitaram: “o difícil é começar a escrever”. Outros já preferiam escrever a 

falar em sala de aula e, por isso, escreviam muito, mas insistiam em dar ênfase aos seus 

sentimentos, deixando em segundo plano a análise do seu desempenho em relação aos 

objetivos de trabalho.  

De modo geral, encontrou-se o que Weeden et alii (2002, p. 72) entendem ser a 

autoavaliação: mais ligada à avaliação para a aprendizagem do que à avaliação da 
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aprendizagem, pelo fato de buscar-se o desenvolvimento de aprendizagens. Ela inclui a 

formulação de julgamentos do mérito do trabalho, pelo aluno, o que usualmente tem sido 

tarefa do professor. A valorização do que os alunos pensam sobre a qualidade do seu trabalho 

constitui um desafio à ordem estabelecida e à rotina escolar. Esse foi um grande ganho do 

trabalho, pelo fato de os alunos serem futuros educadores. Esses autores afirmam que o ponto 

de partida para a adoção da autoavaliação consiste em definir o papel do professor e o do 

aluno. Uma das alunas manifestou ter compreendido bem esse aspecto: 
O processo autoavaliativo deve ser realizado por etapas e coordenado de forma 
democrática, com a participação de todos os alunos. Cada integrante deve compreender 
a importância de sua atuação no processo. Pude perceber bem claro isso tanto na 
proposta da disciplina quanto em sua prática. Iniciamos colocando as percepções 
iniciais a respeito da autoavaliação e fomos desenvolvendo esse pensamento ao longo 
do semestre. Agora percebo que a autoavaliação é um processo e não realizada ao final 
do semestre. Tudo isso porque a professora esteve atenta durante todo o tempo e nos 
encorajou.   
 

David Satterly, citado por Weeden et alii (2002, p. 74), considera que há aspectos do 

trabalho dos alunos que o professor espera que eles conheçam melhor do que ele: o quanto 

trabalharam; o que eles estão tentando alcançar; até que ponto eles entendem o que 

alcançaram; como o trabalho se relaciona aos seus objetivos pessoais. Contudo, 

provavelmente no início, os alunos não conheçam, tanto quanto o professor, as expectativas 

curriculares e os critérios de avaliação. Isso parece indicar a necessidade de parceria na 

avaliação, para que cada participante contribua com informações que, reunidas, permitam 

retratar as aprendizagens. 

Como conclusão, pode-se afirmar que a parceria na avaliação é um dos aspectos que 

precisam ser fortalecidos no trabalho pedagógico da disciplina em questão. O 

desenvolvimento da avaliação formativa requer que o processo de transição do feedback 

professor-aluno para o auto-monitoramento pelo aluno seja construído pelo professor e pelo 

aluno. A intencionalidade dessa construção em um curso de Pedagogia é fundamental.  

Porém, um semestre é pouco tempo para construir o processo avaliativo no qual a 

autoavaliação faça sentido. 

Avaliação é aprendizagem. Os professores aprendem a avaliar enquanto se formam. 

Perrenoud (1994, p. 28) ensina que é vivendo e agindo na escola que nos preparamos para 

viver e agir fora dela. No caso da formação de educadores, o que eles vivenciarem durante os 

cursos que frequentam os influenciará em sua atuação. O processo de avaliação tem 

privilegiado procedimentos cujo formato é definido por professores, sem envolvimento dos 
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alunos. Combinada a outros procedimentos, a autoavaliação é capaz de desenvolver a 

autonomia intelectual dos alunos.  
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Proposição 

Programa da Disciplina (2/2013) 

Plano de Trabalho Detalhado 
 

Unidade 1 Instalação de DynaLearn: uma ferramenta de modelagem qualitativa 
de sistemas dinâmicos  

Descrição e importância: DynaLearn é um software acadêmico, gratuito, 
disponível para download no sítio www.dynalearn.eu , no qual pode-se construir 
modelos de simulação de acordo com os princípios da dinâmica de sistemas, em vários 
níveis de complexidade. O uso desse software em pesquisa científica e em aplicações 
educacionais demonstra que DynaLearn é ferramenta capaz de oferecer muitas 
possibilidades para a representação de conhecimentos biológicos tanto para a formação 
de professores como para a educação científica em nível médio. 

 
1.1 Instalação do software DynaLearn nos computadores dos alunos  
1.1.1 Estudar o documento Tutorial para instalar DynaLearn Light  
1.1.2 Baixar (do MOODLE) o software SWI-PROLOG e instalar no computador 

do aluno  
1.1.3 Baixar (do MOODLE) o software DynaLearn versão Light e instalar no 

computador do aluno  
 
1.2 Apresentação da interface gráfica do software e das operações básicas 

necessárias para a construção e simulação de modelos qualitativos  
1.2.1 Tela inicial: identificação de botões  
1.2.2 Construção de modelo simples; operações de abrir, fechar e salvar arquivos  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Vídeo Aspectos gerais de DynaLearn; 
! Tutorial para instalar DynaLearn vs Light; 
! Software SWI-Prolog para instalar; 
! Software DynaLearn para instalar. 

 
 
Unidade 2 Explorando DynaLearn: ferramentas para a representação de 

conhecimentos sobre sistemas biológicos. 
Descrição e importância: Existem ferramentas que permitem a representação 

organizada de conhecimentos, e dominá-las é essencial para o estudo de sistemas, pois 
permitem que conceitos, variáveis e aspectos dinâmicos de sistemas diversos sejam 
tratados, com clareza, de maneira similar. 

 
2.1 Mapas conceituais.  
2.1.1 Conceitos e relações entre conceitos. Exemplos.  
2.1.2 Hierarquia de conceitos: generalização e especialização. Exemplos.  
2.1.3 Aplicações de mapas conceituais em ensino de biologia: planejamento 

educacional, desenvolvimento de atividades, avaliação.  



2.1.4 Atividades práticas de construção de mapas conceituais (DynaLearn, nível 
LS1)  

 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 1: Modelos com mapas conceituais (LS1) e atividades 
práticas; 

! Exercícios Complementares RE 1; 
! Vídeo LS1; 
! Exercícios avaliativos Unidade 2 – parte 1;  
! Como fazer imagens no DynaLearn e transferir para documentos no Word. 

 
2.2 Diagramas de influência  
2.2.1 Noções básicas da linguagem de modelagem: representação de entidades, 

influências positivas e negativas.  
2.2.2 Atividades práticas de construção de diagramas de influências (DynaLearn, 

nível LS2)  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 2: Modelos de diagramas de influência (LS2). 
! Exercícios Complementares RE 2 e gabarito; 
! Vídeo LS2; 
! Exercícios avaliativos Unidade 2 – parte 2. 

 
2.3 Diagramas de influência com grafo de estados  
2.3.1 Noções básicas da linguagem de modelagem: representação de valores 

qualitativos: magnitude e derivada, estado, grafo de estados, diagrama de valores  
2.3.2 Modelo Árvore e Sombra: Atividades práticas de construção de diagramas 

de influências com grafo de estados (DynaLearn, nível LS 3)  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 3: Modelos de diagramas de influência com grafo de 
estados (LS3); 

! Exercícios Complementares RE 3; 
! Vídeo LS3. 

 
2.4 Modelos com representação diferenciada de causalidade  
2.4.1 Introdução à modelagem de processos (DynaLearn, nível LS 4)  
2.4.2 Construção de um modelo de simulação: árvore e sombra (DynaLearn, 

nível LS 4)  
2.4.3 Modelo com um único processo; e com dois processos antagônicos.  
2.4.4 Exploração de modelo de simulação com retroalimentação  
2.4.5 Modelo com dois processos antagônicos; retroalimentação positiva e 

negativa 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 



! Roteiro de Estudos RE 4: Modelos com causalidade diferenciada e com 
mecanismos de retroalimentação (LS4); 

! Exercícios Complementares RE 4;  
! Vídeo LS4. 

 

 
Unidade 3 Conceitos fundamentais de sistemas dinâmicos 
Descrição e importância: Conceitos e elementos básicos da linguagem utilizada 

para a representação da dinâmica de sistemas são essenciais para que diferentes tipos de 
sistemas biológicos possam ser descritos de maneira similar, enfatizando padrões 
comuns a eles. 

  
3.1 Conceitos de sistema, processos e de sistemas dinâmicos. 
3.1.1 Sistema: definição de objetos, relações estruturais, input, output, limites, 

ambiente externo.  
3.1.2 Processos: mecanismos causadores de mudanças no sistema; condições 

para ativação e finalização de processos; propagação dos efeitos de processos sobre o 
sistema. Exemplos  

3.1.3 Sistemas dinâmicos: definições de estado, transições entre estados, 
comportamento do sistema; noções de tempo contínuo e discreto. Histórias, eventos e 
episódios na dinâmica de sistemas.  

 
3.2 Variáveis de estado, taxas de variação e variáveis auxiliares.  
3.2.1 Variáveis de estado: Definição de acúmulos e estoques. Exemplos  
3.2.2 Taxas de variação: medidas de variação ao longo do tempo; interações 

entre taxas de variáveis de estado.  
3.2.3 Variáveis auxiliares: propagação de efeitos de processos para variáveis 

auxiliares via variáveis de estado  
3.2.4 Representação de conhecimentos: sistemas complexos e simplificação para 

fins educacionais  
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 5: Conceitos de sistema, processos e sistemas dinâmicos; 
variáveis de estado, taxas e variáveis auxiliares; 

! Imagens para ilustrar RE 5; 
! Exercícios Complementares RE 5 e gabarito. 

 
3.3 Mecanismos de retroalimentação  
3.3.1 Mecanismos de controle: a noção de retroalimentação. Exemplos  
3.3.2 Retroalimentação reforçadora. Exemplos  
3.3.3 Retroalimentação balanceadora. Exemplos  
 
3.4 Competências e Habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico  
Descrição e importância: O pensamento sistêmico depende de certas habilidades 

e competências cujo desenvolvimento pode ser estimulado pela escola. Identificar e 
buscar maneiras sistematizadas de promovê-las é parte central das atividades desta 
disciplina.  

 



3.4.1 Pensamento sobre a variação do sistema ao longo do tempo (dinâmica) em 
lugar da análise de eventos isolados  

3.4.2 Pensamento sobre loops – sequências circulares de causas e efeitos 
responsáveis pelo comportamento dos sistemas biológicos  

3.4.3 Pensamento genérico, capaz de identificar mecanismos que geram efeitos 
similares em diferentes sistemas.  

3.4.4 Pensamento sobre a estrutura do sistema, que leva à compreensão de como 
as variáveis relevantes do sistema mudam ao longo do tempo  

3.4.5 Pensamento operacional, que significa buscar a compreensão de como 
funciona o sistema. 

3.4.6 Pensamento sobre aspectos contínuos dos sistemas biológicos, 
identificando gradientes de comportamentos e características.  

3.4.7 Pensamento científico, que envolve a formulação e teste de hipóteses. 
 
Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 

! Roteiro de Estudos RE 6: Mecanismos de retroalimentação; competências e 
habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico;  

! Imagens para ilustrar RE 6;  
! Exercícios Complementares RE 6: Mecanismos de retroalimentação; 

competências e habilidades relacionadas ao pensamento sistêmico; 
! Exercícios avaliativos Unidade 3. 

 

 
Unidade 4 Preparação de materiais didáticos baseados em modelos de sistemas 

dinâmicos para ensino de Biologia. 
Descrição e importância: O uso de modelos no ensino de biologia requer 

contextualização, orientação para uso adequado do material, e critérios de avaliação da 
eficácia e da eficiência do material em relação aos objetivos educacionais a serem 
atingidos. É, portanto, essencial que os licenciandos sejam capazes de preparar e 
apresentar materiais didáticos nos quais modelos de simulação possam ser explorados e 
contribuir para os resultados desejados. 

 
4.1 Planejamento de materiais didáticos baseados em modelos  
4.1.1 Identificação de competências e habilidades a serem atingidas  
4.1.2 Definição de objetivos educacionais a serem atingidos  
4.1.3 Definição de materiais e métodos a serem utilizados no trabalho  
4.1.4 Definição de critérios, materiais e métodos de avaliação de aprendizagem 

com base nos materiais produzidos  
 
4.2 Elaboração dos materiais didáticos baseados em modelos  
4.2.1 Competências, habilidades, objetivos  
4.2.2 Modelo(s) e simulações  
4.2.3 Atividades de avaliação de aprendizagem baseada em modelos  
 
4.3 Avaliação dos materiais didáticos produzidos pelo licenciando  
4.3.1 Avaliação do material produzido pelo licenciando por colegas licenciandos  
4.3.2 Discussão dos materiais produzidos e das avaliações realizadas pelos 

licenciandos 
 



Materiais didáticos disponibilizados para os alunos 
 

! Roteiro de Estudos RE 7: Preparando materiais didáticos em Dinâmica de 
Sistemas; 

! Exercícios complementares RE-7 (produção de materiais didáticos baseados em 
modelos, explorando competências e habilidades); 

! Três modelos para material didático = erosão, desmatamento, e bloom de algas;  
! Roteiro para a elaboração de materiais didáticos em Dinâmica de Sistemas 

(segundo padrões utilizados na disciplina); 
! Formulários para a elaboração de Planos de aula e curso (em branco);  
! Planejamento para modelagem de competências e habilidades. 
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“Não foi a educação que fez mulheres e homens 

educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que 

gerou sua educabilidade”. 

Paulo Freire 



Caro colega professor, 

 

Venho aqui deixar minha contribuição, agradecido pelo que conquistei 

em conhecimentos, na jornada pelo Programa de Pós Graduação em Ensino 

de Ciências pela Universidade de Brasília. Acredito que a melhoria na 

qualidade do ensino passa por uma educação continuada, a reciclagem, a 

atualização e principalmente a reflexão, por parte do educador; em relação a 

sua práxis o capacitam a entender melhor o processo educativo e fornece a 

ele, educador, ferramentas que venham a tornar o processo educacional mais 

produtivo e prazeroso.   

O trabalho que desenvolvi tem relação com as novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTIC) aplicadas ao ensino de ciências da 

natureza, como formas metodológicas que sejam mais atrativas e 

interessantes, contribuindo assim, como ferramenta de mediação para relações 

dialógicas, tornando as aulas mais promissoras na construção do 

conhecimento. 

O projeto que trago, a você, caro colega, envolve ANIMAÇÃO. 

Por que animação? 

A animação envolve movimento, o que, em nós humanos, relaciona-se 

com a nossa natureza e é bastante atrativo. Animação além de significar 

alegria, disposição e energia, se faz presente no esporte, na dança, no cinema 

e em grande parte daquilo que fazemos em nosso cotidiano. Então amigo, 

anime-se e vamos produzir! 

A forma de animação que escolhemos é o STOP MOTION, uma 

animação cujo significado é paradoxal: MOVIMENTO PARADO. Expressão em 

inglês, que designa, genericamente, toda animação que utiliza objetos reais, 

que na vida são imóveis, parados (como bonecos de madeira ou de massinha, 

desenhos, móveis, latas, lápis, caixas, cadeiras, enfim, qualquer objeto, de 

qualquer material). 

A animação em Stop Motion, em alguns casos, pode ser feita mais 

rapidamente que o desenho animado, favorecendo o pouco tempo que temos 

em sala de aula. Envolve o uso de áudio, vídeo, trabalho de edição e para 

serem produzidos dependem de máquina fotográfica, celular e computador; 

ferramentas midiáticas que estão ao alcance dos estudantes, dando a estes 



equipamentos funções pedagógicas que os nossos educandos possam 

manipular com destreza e interesse. 
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1 STOP MOTION 

 

Na construção do projeto Stop Motion devemos ter claro o objetivo 

educacional, nossas intensões de aplicabilidade dessa ferramenta. Devemos 

delinear em todas as fases de desenvolvimento do projeto a construção 

partilhada do conhecimento que se deseja alcançar. 

Utilizamos recursos de áudio, vídeo e edição das imagens na construção 

da animação do projeto que será desenvolvido junto aos estudantes, autores 

de suas animações, comungando da ideia de utilização de formas midiáticas 

como ferramentas interessantes. Estes fatores geradores de diálogo na 

construção do conhecimento do ensino de ciências faz do educador um 

importante mediador desse processo. 

Como Moran (1999) nos fala: “a relação com a mídia eletrônica é 

prazerosa - ninguém obriga - é feita através da sedução, da emoção, da 

exploração sensorial, da narrativa - aprendemos vendo as estórias dos outros e 

as estórias que os outros nos contam”. 

A atividade pode ser desenvolvida da seguinte maneira: em uma aula 

introdutória, veicula-se uma animação do tipo Stop Motion produzida pelo 

educador. O objetivo de tal estratégia é estimular no estudante a possibilidade 

de construção do seu próprio trabalho, uma forma diferenciada de estar 

trabalhando conteúdos de ciências da natureza.  

Durante a aula será sugerido que utilizem como tema de suas 

animações o conteúdo que estejam trabalhando dentro de sua proposta 

curricular. Como exemplo: matéria, materiais e suas propriedades, que é um 

dos conteúdos, que é trabalhado na sala de aula.  Esse conteúdo está presente 

no currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para a 8ª série, 9º 

ano do ensino fundamental séries finais. 

Para o educador é importante se lembrar de o que nos reporta Freire 

(2000): 

o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de 

pensar o conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das 

coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra 

quê, o contra quem são exigências fundamentais de uma educação 
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democrática à altura dos desafios do nosso tempo (FREIRE, 2000, p. 

102). 

No trabalho reflexivo da prática docente reconhecemos nosso papel na 

construção de cidadãos. Tendo em vista que, os educandos se façam mais 

críticos e reflexivos sobre o que consomem em seu cotidiano, quer seja, na 

mídia televisiva, de radio difusão, veiculadas pela internet, ou qualquer outra 

forma midiática. 

 

1.1 O ROTEIRO PARA CONFECÇÃO DO TRABALHO PODE SEGUIR OS 

SEGUINTES PASSOS: 

 

1. Distribuição dos estudantes em grupos de trabalho. Em cada sala 

formar grupos de acordo com as necessidades da turma. 

2. Os estudantes escolhem os temas que irão trabalhar em suas 

animações, segundo os objetivos educacionais propostos pelo 

educador. 

3. Produzem suas histórias sobre os temas elencados pelo 

professor, que se quiser aprofundar, pode construir storyboard, 

quadros com a sequencia da animação em desenhos. 

4. Confeccionam seus personagens e os cenários que se valerão 

em suas animações. 

5. Produção da animação. 

6. Edição da animação. 
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1.2 PRODUÇÃO DA ANIMAÇÃO 

 

- Materiais necessários: 

1. Câmera digital – podem utilizar o telefone celular que tenha 

câmera; 

2. Monopé ou tripé (ou experimente livros, revistas) para apoiar 

a câmera e dar a ela estabilidade e posicionamento; 

3. Programa de edição de vídeo – sugestão Windows Live Movie 

Maker; 

4. Figuras e materiais de cenário;  

5. Uma lâmpada ou duas para garantir uma boa iluminação 

(abajures) se posicionar o cenário bem o efeito pode ser bom; 

6. Uma história sobre o tema escolhido. 

 

1.3 PROCEDIMENTOS 

 

 Arrume as figuras (personagens em uma determinada posição e dentro 

do cenário); 

 

 Coloque sua câmera em frente (pode ser sobre) o “set” do qual você 

vai tirar fotos;  

 Certifique-se de enquadrar todo o cenário. É muito importante apoiar a 

câmera ou colocá-la em algum lugar firme para que ela não balance 

quando você for fotografar;   

 Instale uma fonte de iluminação; 
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 Tire uma única foto da figura na posição selecionada, quando desejar 

dar mais movimento tire duas; 

 Comece a sequência de movimento. Mova a figura pouco a pouco, em 

movimentos muito curtos a cada vez. Pode ser o corpo inteiro se a 

figura estiver andando, ou pode ser apenas um braço, a cabeça ou um 

pé. Se você estive movendo apenas uma parte do corpo e achar que a 

figura está tombando ou ameaçando cair, use fita adesiva sob os pés 

ou em outra área que toque parte do cenário; 

 

 

 

 Repita a sequência de movimento até que a etapa de ação esteja 

concluída, ou até que a memória de sua câmera fique cheia. Salve as 

imagens em seu computador, em um lugar fácil de lembrar; 

 

 

 

 Use seu programa de criação de vídeo conforme as instruções; 

 Importe as fotos para o programa desejado; 

 Certifique-se de que as imagens estejam configuradas a uma duração 

muito curta, para que fluam rapidamente. Se você está decepcionado 

com a velocidade em que seu programa consegue animar, tente 

exportar o projeto como um arquivo de vídeo (antes de adicionar o 
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áudio). Em seguida, importe-o novamente usando um efeito de 

velocidade nele como "velocidade em dobro" (estes efeitos só 

funcionam em vídeo clipes). Então, se a velocidade resultante for 

suficiente, você poderá adicionar seu áudio; 

 Adicione títulos e créditos se quiserem. Você também pode adicionar 

efeitos ou transições, se desejar; 

 Veja se você gostou do resultado final da sua animação em Stop 

Motion. Continue trabalhando se você precisar completar mais ações 

para criar uma história. 

 Salve o video. 

 

1.4 NO WINDOWS LIVE MOVIE MAKER 

 

1. Importe as fotos;  

2. Clique em “ferramentas” e depois “opções”. Faça isso antes de colocar 

as fotos na linha do tempo (ou cronograma); 

3. Clique na guia “avançado”; 

4. Mude a duração de imagens para 0,03 segundos por quadro (a mais 

baixa). Você encontra isto em “opções de imagens” ou a que melhor se 

adequar ao seu Stop Motion; 

5. Certifique-se de que as fotos estejam na ordem correta; 

6. Carregue as fotos no storyboard; 

7. Adicione títulos, áudio e créditos; 

8. Vá para “concluir filme” e clique  

 

1.5 DICAS 

 
Tenha em mente que quanto mais fotos você tiver, mais suave será o 

resultado de seu vídeo. 

Se você não tiver um tripé, boas alternativas incluem se apoiar em livros 

firmes, fita adesiva na superfície do cenário ou um móvel firme e de mesma 

altura. 

Fios de nylon podem ser usados para dar a ilusão de voo aos 

personagens. 
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2 CRONOGRAMA 

 

O projeto pode ser desenvolvido em duas semanas, metade em sala e a 

outra na casa dos estudantes. 
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3 AVALIAÇÃO 

 

É um momento importante, pois, é durante as veiculações dos projetos 

produzidos pelos educandos que as trocas de conhecimentos irão ocorrer. 

Lembre- se os estudantes são os autores de suas produções. Busque 

identificar sua intencionalidade em conformidade com os conteúdos a serem 

trabalhados ao desenvolver o Stop Motion, senão ocorrerá fuga ao tema. A 

criatividade é algo muito presente nestas produções. Eles neste período 

escolar são muito autocríticos, comparam seu trabalho com os outros, a 

qualidade de suas produções, o instrumento utilizado e até mesmo a estória 

construída. 

Os educandos estão esperando seus comentários professor. Avalie e 

deixe claro o que pretendia obter como produto final. 
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4 SUGESTÃO DE SITES 

 

www.animamundi.com.br  

www.animaescola.com.br  

www.muan.org.br 

www.caranguejo.org.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.animamundi.com.br/
http://www.animaescola.com.br/
http://www.muan.org.br/
http://www.caranguejo.org.br/
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Apresentação 

Caro Professor, 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade de 

Brasília (PPGEC – UnB), implementado no ano de 2004, possui, dentre os seus 

requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências, a elaboração de 

uma proposição de ação profissional docente, que deve ser construída tendo por 

objetivo principal contribuir para a ação do profissional de ensino no que diz respeito à 

temática pesquisada. 

A seguinte Proposição Didática insere-se na problemática abordada na 

dissertação de mestrado intitulada A Temática Educação em Saúde na Formação de 

Professores de Ciências Naturais, sob orientação da Professora Doutora Mariana de 

Senzi Zancul. Esta Proposição é fruto da ação educativa realizada junto aos licenciandos 

do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade UnB de Planaltina, 

matriculados na disciplina de “Estágio Supervisionado em Ensino das Ciências Naturais 

II”, a partir dos dados e resultados construídos e analisados ao longo da pesquisa 

desenvolvida no mestrado. 

Nesta Proposição são apresentadas propostas de abordagem em sala de aula de 

temas relacionados à Educação em Saúde, na intenção de aproximar os licenciandos e 

algumas discussões e práticas referentes a essa temática no ambiente escolar, dando 

ênfase aos assuntos relacionados ao corpo humano, alimentação e nutrição. 

Por fim, a intenção desta Proposição é de viabilizar algumas ideias, teóricas e 

metodológicas, para contribuir com possíveis abordagens da Educação em Saúde no 

contexto da formação de professores de Ciências Naturais.  



 

Sumário 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 4 

Atividade 1: O que é Saúde? E Educação em Saúde? ............................................................... 6 

Atividade 2: O Corpo Humano Como Tema Gerador .............................................................. 8 

Atividade 3: Desvendando o Corpo Humano Através da Alimentação Parte I ...................... 10 

Atividade 4: Desvendando o Corpo Humano Através da Alimentação Parte II ..................... 12 

Atividade 5: Tendências Pedagógicas e a Educação em Saúde .............................................. 14 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 16 

APÊNDICES ............................................................................................................................... 17 

ANEXOS..................................................................................................................................... 22 

 

PROPOSIÇÃO%20-%20ALINE%20F.%20SAMPAIO.doc#_Toc395534365
PROPOSIÇÃO%20-%20ALINE%20F.%20SAMPAIO.doc#_Toc395534366
PROPOSIÇÃO%20-%20ALINE%20F.%20SAMPAIO.doc#_Toc395534367
PROPOSIÇÃO%20-%20ALINE%20F.%20SAMPAIO.doc#_Toc395534368
PROPOSIÇÃO%20-%20ALINE%20F.%20SAMPAIO.doc#_Toc395534369


 4 

INTRODUÇÃO 

A Educação em Saúde é uma temática considerada complexa por abarcar 

inúmeras dimensões, dentre elas, política, filosófica, social, religiosa, cultural, além de 

envolver aspectos práticos e teóricos do indivíduo, grupo, sociedade e comunidade 

(SALCI et al, 2013).  

Dentre os seus inúmeros significados, Lima et al (2000) e Reis (2006) definem a 

Educação em Saúde como um processo teórico-prático que visa integrar vários saberes 

(científico, popular e senso comum) e que procura capacitar os indivíduos a agir 

conscientemente, com aproveitamento de experiências anteriores formais e informais, 

tendo sempre em vista a integração, continuidade, democratização do conhecimento e o 

progresso no plano social, possibilitando aos sujeitos envolvidos uma visão crítica, uma 

maior participação responsável e autônoma frente à saúde no cotidiano. 

E a escola, devido a sua abrangência, é um aliado importante para a 

concretização de ações referentes à saúde e de promoção de saúde (BRASIL, 2002). 

Nesse sentido, o professor é fundamental no processo de Educação em Saúde por 

possuir características, tais como: ser observador, ser modelo para os alunos, e 

transmitir informações necessárias sobre o tema (GAVIDIA, 2009). 

De acordo com Gavidia (2009) e Precioso (2004), transformar a escola em um 

núcleo promotor da saúde, integrando escola e sociedade, com o intuito de contribuir 

para o desenvolvimento da saúde e Educação em Saúde, dos estudantes e comunidade. 

Nela, a educação acontece pela junção de escola, família e comunidade e não apenas por 

ação do currículo (GAVIDIA, 2009). 

Historicamente, os conteúdos referentes à saúde são prioritariamente trabalhados 

dentro das disciplinas Ciências ou Biologia, focando principalmente na transmissão de 

informações sobre as questões sobre a saúde humana, como as doenças, seus ciclos, 

sintomas e profilaxias (LIMA e MOREIRA, 2012; MOHR, 2002; ZANCUL e COSTA, 

2012), além de possuir, em muitos casos, um enfoque higienista (PAZ, 2006).  

Entretanto, como afirmam Zancul e Costa (2012), em muitas situações, os 

professores não têm sido preparados para abordar a temática saúde na escola e algumas 

vezes não sabem como tratar os temas, ou até evitam debater determinados assuntos 

considerados polêmicos.  

Assim, este trabalho tem o propósito de aproximar os licenciandos em Ciências 

Naturais de práticas e discussões a respeito da temática Educação e Saúde no ambiente 
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escolar, e, também criar um espaço de diálogo sobre as questões relativas à Educação 

em Saúde dentro do Estágio Supervisionado.  

Em relação aos temas trabalhados sugeridos nesta Proposição Didática, alguns 

destes foram baseados nas respostas dadas pelos entrevistados nos questionários 

aplicados durante a pesquisa realizada para a dissertação, e outros foram baseados em 

trabalhos da área (LOIOLA, 2013; PEREIRA, 2003).   

Esta Proposição Didática foi delineada metodologicamente a partir dos 

pressupostos teóricos da Metodologia Problematizadora de Paulo Freire, que segundo 

Pereira (2003, p.1532) “se baseia na relação dialógica entre os atores da aprendizagem, 

tanto alunos como professores”.  

Nesse contexto, acreditamos que o desenvolvimento desta Proposição Didática 

seja feito a partir de uma abordagem didática pluralista e problematizadora com ênfase 

nas relações dialógicas entre licenciandos e o professor. Pluralista no sentido de discutir 

a necessidade de utilização de mais de uma abordagem metodológica para atender as 

necessidades educativas que compõem o processo de ensino dos alunos, conforme 

apontam Laburú et al (2003). 

Por fim, pretende-se que esta proposição de trabalho seja um instrumento que 

facilite o trabalho do professor, com o intuito de auxiliar em sugestões didáticas que permitam 

um elo entre a Educação em Saúde e a formação de professores de Ciências Naturais. 
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Objetivos: 

 Conhecer as concepções dos licenciandos sobre Saúde e Educação em Saúde.  

 Discutir tais concepções a partir de uma abordagem histórica sobre o tema. 

Materiais Necessários: 

 Computador; 

 Data show;  

 Quadro-branco; 

 Pincel para quadro branco; 

 Apagador; 

 Material de Apoio (desenvolvido para os licenciandos). 

Descrição das Atividades: 

1. Primeiramente, questione os licenciandos sobre Saúde e Educação em Saúde. 

Pode-se começar o questionamento com as seguintes perguntas: 

 

 Para você o que é saúde?  

 O que você entende por Educação em Saúde? 

 Como foram adquiridas essas concepções sobre o assunto? 

2. Apresentar e discutir, a partir de uma perspectiva histórica, os conceitos de 

Saúde e Educação em Saúde. Utilize-se de uma apresentação de slides para auxiliar a 

apresentação e discussão desses conceitos. 

3. Discutir as possibilidades e dificuldades da Educação em Saúde na Escola, com 

o intuito de verificar junto aos estudantes, se eles presenciaram ou trabalharam com 

algum tema relacionado à Educação em Saúde durante a graduação. 

4. Lance a seguinte questão para debate: “Você se sente preparado para abordar, 

em sala de aula, temas relativos à Educação em Saúde?”. 

5. Apresente e disponibilize, ao final, o material de apoio aos licenciandos. 

Tempo sugerido: 1h/aula. 

Atividade 1: O que é Saúde? E Educação em Saúde? 
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Sugestões: 

Durante a realização do debate, anote no quadro as concepções de todos os 

licenciandos, para a melhor visualização de suas respostas. 

Alguns artigos, listados a seguir, poderão auxiliar na preparação dos slides 

para esta atividade: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. A promoção da saúde no ambiente 

escolar. Rev Saúde Pública, 2002, 36 (2); 533-535. 

 PELICIONI, M. C. F.; PELICIONI, A. F. Educação e Promoção da 

Saúde: Uma Retrospectiva Histórica. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 31, n. 3, 

p. 320-328, jul/set, 2007. 

 SCLIAR, M. História do Conceito de Saúde. PHYSIS: Revista Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 29-41, abr. 2007. 

Disponibilize o material de apoio aos licenciandos (Apêndice A). Pode ser 

por e-mail, ambiente virtual de aprendizagem, ou mesmo fotocópia. Cabe ressaltar que 

o material de apoio consiste em links de artigos, cartilhas e vídeos, que estão 

disponíveis na internet. 
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Objetivos:  

 Conhecer qual a visão de corpo humano que os 

licenciandos possuem. 

 Verificar como seria a abordagem desse assunto em sala 

de aula por parte desses estudantes. 

Materiais Necessários:  

 Papéis como cartolina e/ou papel pardo; 

 Lápis preto nº 2; 

 Borracha; 

 Lápis de Cor e/ou Giz de Cera; 

 Computador com acesso à internet; 

 Simuladores/animações sobre o corpo humano. 

Descrição das atividades:  

1. Propor aos licenciandos que desenhe, em duplas, em papel pardo ou cartolina o 

corpo humano, os órgãos e/ou sistemas que considerarem importantes para serem 

trabalhados em sala, bem como suas respectivas funções. 

2. Após a conclusão desta atividade, os estudantes serão convidados a apresentar e 

explicar para a turma os seus desenhos. 

3. Debater sobre as diferentes abordagens do corpo humano, e a importância de se 

reconhecer as dificuldades dos estudantes em ver o corpo humano como um sistema 

integrado. 

4. Ao final desta atividade, trabalhe junto aos estudantes alguns recursos didáticos 

sobre o corpo humano, disponíveis na internet como Zygote Body (disponível em: 

http://www.zygotebody.com/). Para a realização desse debate, recomenda-se que tanto 

professor quanto os estudantes manipulem do aplicativo (caso isso seja possível). 

Posteriormente lance questões a respeito do aplicativo. Segue abaixo alguns exemplos: 

Atividade 2: O Corpo Humano Como Tema Gerador 

http://www.zygotebody.com/
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 Tal aplicativo é acessível ao professor e aos estudantes, na Educação 

Básica como um todo? 

 Qual (is) vantagem (ns) e desvantagem (ns) da utilização de ferramentas 

semelhantes em sala de aula? 

 Qual (is) dificuldade(s) pode(m) ser encontrada(s) na utilização de 

aplicativos como esse em sala de aula? 

 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

 

Professor, caso seja de sua escolha, disponibilize outros materiais para a 

confecção dos desenhos, além daqueles citados anteriormente, como EVA, papel 

camurça, canetas hidrográficas, pincel atômico, tesoura, cola branca, cola para EVA ou 

bastão e pistola de cola quente.  

Após a apresentação dos desenhos, questione sobre a possibilidade da 

mesma atividade ser realizada com estudantes do Ensino Fundamental. Questione-os 

também a respeito das dificuldades encontradas por eles durante a realização dessa 

atividade e sugestões de materiais a serem utilizados para a realização dessa atividade. 

Para o debate sobre as diferentes abordagens sobre o corpo, peça aos 

estudantes que leiam previamente os artigos listados a seguir. Questione-os de como os 

livros didáticos de ciências abordam o corpo humano. 

 TALAMONI, A. C. B.; BERTOLLI FILHO, C. Representações Sociais do 

corpo humano: desafios e implicações para o ensino de ciências. In: V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 2005. Atas do V ENPEC, n° 5, 

2005. Disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p615.pdf. 

 VARGAS, C. D.; MINTZ, V.; MEYER, M. A. de A. O corpo humano no livro 

didático ou de como o corpo didático deixou de ser humano. Educ. Rev., Belo 

Horizonte (8): 12-18, dez 1988. Disponível em: 

http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n08/n08a03.pdf. 

Em relação à atividade com o Zygote Body, ou outros aplicativos similares, 

sugere-se que esta seja realizada em um laboratório de informática, para que todos 

posam analisar tanto o Zygote Body, como outros aplicativos similares. 

 

 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p615.pdf
http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n08/n08a03.pdf
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Objetivos:  

 Apresentar as concepções sobre alimentação, alimento e nutriente e apresentar as 

diferenças entre esses conceitos.  

 Abordar e discutir o caminho que o alimento percorre no corpo humano, e a 

relação entre a alimentação e o funcionamento do corpo humano. Discutir alguns 

tipos de recursos didáticos como vídeos. 

Materiais Necessários:  

 Computador;  

 Data show; 

 Caixa de som; 

 Desenhos confeccionados na atividade anterior; 

 Vídeos sobre o sistema digestório.  

Descrição das atividades:  

1. Essa atividade começará com uma discussão prévia sobre as questões de 

alimentação, o que é um alimento e o que é nutriente. 

2. A partir dos desenhos confeccionados na atividade anterior, os licenciandos 

deverão indicar qual seria o caminho percorrido pelo alimento, relacionando com as 

informações por eles descritas na atividade anterior. Deverão também relacionar a 

questão entre alimentação e o bom funcionamento do corpo humano como um todo. 

3. Discussão das atividades realizadas durante o encontro e a sua possibilidade de 

aplicação destas em sala de aula. Quais os recursos 

didáticos que podem ser usados em sala de aula para 

abordar esse assunto? 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

Professor, caso seja necessário, utilize slides 

Atividade 3: Desvendando o Corpo Humano Através da 

Alimentação Parte I 
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para auxiliar na exposição dos conceitos de alimento, alimentação e nutriente.  Procure 

artigos e livros que abordem sobre ciências nutricionais. 

Caso perceba que os estudantes estejam apresentando dificuldades para 

realizar a atividade do “caminho do alimento”, seria interessante fechar essa atividade 

com uma breve explanação sobre o assunto. 

Ao final da atividade, peça aos estudantes para elaborar um pequeno texto 

sobre as atividades anteriores, explicando como estas poderiam ser realizadas com 

estudantes do Ensino Fundamental. 

 Procure em sites como o youtube, vídeos relacionados com o assunto. Nos 

anexos deste material, há sugestões de vídeos que possam ser utilizados nessa aula (vide 

Anexo 9). 
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Objetivos:  

Trabalhar questões sobre alimentação saudável, dietas, a influência da mídia na 

alimentação de crianças e adolescente, distúrbios alimentares (anorexia e bulimia) e 

distorção da imagem corporal. 

Materiais Necessários: 

 Computador; 

 Data show;  

 Caixa de Som; 

 Textos de Divulgação Científica; 

 Reportagens; 

 Trechos do documentário “Muito Além do Peso”; 

 Vídeos sobre distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. 

Descrição das atividades:  

Para a realização dessa atividade, sugere-se que o tempo de aula seja dividido 

em três momentos: o primeiro momento para a discussão sobre alimentação saudável e 

dietas; o segundo momento para o debate sobre padrões de beleza e distorção da 

imagem corporal e, no último momento a influência da mídia na alimentação de 

crianças e adolescentes, conforme a descrição a seguir. 

1. No primeiro momento será discutido o que significa ter 

alimentação saudável, na visão dos licenciandos.  

2. Afinal o que são dietas? Quais os efeitos destas dietas à 

saúde humana? E obesidade, por que abordar no Ensino de 

Ciências? Utilização das revistas e postagem na internet sobre 

dietas. Discussão dos textos de divulgação científica (Anexos 1, 2 e 

3). 

3. No segundo momento discutir sobre os padrões de beleza: por que abordar no 

ensino de ciências? Utilização de vídeo sobre bulimia e anorexia e reportagens sobre 

distorção de imagem corporal, anorexia e bulimia (Anexos 4, 5, 6 e 7). Cada dupla 

Atividade 4: Desvendando o Corpo Humano Através da 

Alimentação Parte II 
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receberá uma reportagem e deverão planejar uma atividade que possua o uso de 

reportagens.  

4. E a mídia? O que ela tem haver com o nosso debate? Discutir a influência da 

mídia no comportamento alimentar de crianças e adolescentes. Trabalhar trechos do 

documentário “Muito Além do Peso”. 

Tempo sugerido: 3h/aula 

Sugestões: 

Professor, nesta atividade utilize também de imagens relacionadas aos 

produtos alimentícios consumidos por crianças e adolescentes, trechos de propagandas 

de produtos alimentícios, além dos trechos do documentário. 

Também trabalhe com revistas direcionadas ao público feminino e que 

apresentam exemplos de dietas, e que são facilmente encontradas em bancas de revistas 

e supermercados. 
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Objetivos:  

 Aproximar os estudantes de práticas educativas que possam ser utilizadas em 

sala de aula, pedagogias utilizadas para a abordagem da Educação em Saúde. 

 Utilizar jogos para a abordagem dos temas.  

 Discutir a importância da análise do livro didático e o planejamento de aulas 

sobre temas relativos às questões de saúde. 

Materiais Necessários: 

 Computador;  

 Data show;  

 Jogos relacionados à temática (corpo 

humano, sistema digestório, alimentação); 

 Livros didáticos de Ciências. 

Descrição das Atividades: 

1. Primeiramente, breve apresentação das tendências pedagógicas e a sua relação 

com Educação em Saúde, tendo como base o texto de Pereira (2003). 

2. Em seguida, em duplas os licenciandos deverão escolher pelo menos um livro 

didático de ciências e analisar brevemente como o tema alimentação é 

apresentado/abordado pelo(s) autor(es). Depois, as duplas deverão analisar os jogos que 

foram disponibilizados pela pesquisadora, e, a partir dessas análises, elaborar um plano 

de aula que englobe algum assunto referente à alimentação (Anexo 8). 

3. Após a elaboração dos planos de aula, cada dupla deverá apresentar o mesmo 

para toda a turma. Ao final das apresentações, haverá um momento de debates entre os 

licenciandos sobre os planos de aula, com o intuito de verificar o posicionamento crítico 

dos mesmos perante a abordagem dos trabalhos apresentados. 

4. Ao final desta atividade, realize uma pequena avaliação das atividades como um 

todo (vide Apêndice B). 

Tempo de duração: 3h/aula 

 

Atividade 5: Tendências Pedagógicas e a Educação em Saúde 
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Sugestões: 

Caso não seja possível a disponibilização de jogos, peça aos licenciandos 

que durante esta atividade elaborem jogos, e apresentem aos demais estudantes de como 

seriam os jogos e como seriam utilizados em sala de aula. 

Caso seja de sua escolha, finalize esta atividade com um lanche coletivo. 

Solicite aos estudantes para trazer alimentos na aula anterior. O professor também 

deverá levar alguns alimentos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Material de Apoio 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Caros licenciandos, 

 

A Educação em Saúde (ES) pode ser vista como sendo campo multifacetado, 

para o qual convergem diversas concepções, das áreas tanto da educação, quanto da 

saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas 

posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade (SCHALL & 

STRUCHINER, 1999). 

A escola, devido a sua abrangência, é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de ações referentes à saúde e, o setor educacional é um aliado 

importante para a concretização de ações de promoção de saúde (BRASIL, 2002). 

Entretanto, como afirmam Zancul e Costa (2012), em muitas situações, os 

professores não têm sido preparados para abordar a temática saúde na escola e algumas 

vezes não sabem como tratar os temas, ou até evitam debater determinados assuntos 

considerados polêmicos. As autoras ainda alegam que os professores, geralmente, não 

recebem apoio dos pais e da escola. 

Para Gavidia (2009), o professor é fundamental no processo de educação em 

saúde por possuir características, tais como: ser observador, ser modelo para os alunos, 

e transmitir informações necessárias sobre o tema.  

Este material de apoio consiste em sugestões de artigos científicos, cartilhas, 

sítios na internet e também vídeos disponíveis no youtube que possam contribuir com 

futuras discussões sobre o que iremos trabalhar durante as nossas atividades na 

disciplina de Estágio, além de servir como um material de pesquisa para próximas 

atividades que envolvam a Educação em Saúde e também na sua futura profissão 

docente. 

Todos os materiais estão com os links de dos sítios de onde eles se encontram na 

internet. Caso algum link não esteja mais funcionando, não hesitem em entrar em 

contato! 

Bons estudos!
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Apêndice B: Questionário Avaliativo 

 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

1. Como foi para você participar desta ação educativa? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Das atividades realizadas nesta ação educativa, qual(is) despertaram mais interesse? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Do que você mais gostou? E, do que menos gostou? Justifique 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Das atividades realizadas, qual(is) dela(s) pode(m) ser utilizadas em  sala de aula? 

Justifique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sugestões:  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

Texto de Divulgação Científica I 

 
 

Mania de Magreza 

A maioria das pessoas que fazem regime tem peso normal. Seguir dietas da moda, 

emagrecendo depois, é o maior pecado contra a silhueta. 

 

 

Qualquer pessoa consegue inventar uma dieta de emagrecimento, capaz de se 

transformar em best-seller e engordar a carteira de dinheiro. Que tal a dieta do 

chocolate, da lasanha ou das três colheres de feijoada em cada refeição? “Muitos gordos 

emagreceriam desse jeito”, garante o endocrinologista Alfredo Halpern, professor da 

Universidade de São Paulo. “Na verdade, qualquer regime para emagrecer, emagrece. 

Mas ninguém pode passar o resto da vida única e exclusivamente à feijoada, por 

exemplo”. Esse é o problema número um de todas as chamadas dietas de moda, que 

fizeram ou ainda fazem sucesso: elas não podem ser seguidas por tempo indefinido. A 

médio ou longo prazo, sempre prejudicam o organismo, especialmente daqueles que, de 

fato, não precisam perder peso. 

Magrinhos com mania de magreza é o que não falta. Calcula-se que seis em cada 

dez brasileiros adultos com acesso a alimentos vivem em guerra declarada contra o 

ponteiro da balança. Sessenta por cento dos que estão em rigorosa dieta, no entanto, têm 

peso normal ou até abaixo do normal, segundo os padrões da Medicina. Mas outros 

padrões, os de beleza, tentam impor-lhes a silhueta de cabide dos manequins. Daí, 

cismam com qualquer esboço de pneuzinho de gordura, refletido no espelho. 

“As dietas de moda não têm fundamento científico”, adverte Halpern. “Seguidas 

à risca, elas quase sempre levam ao emagrecimento rápido, mas também podem causar 

uma anemia”, exemplifica. No fundo, todos sabem de cor qual seria o regime ideal: 

comer um pouco de cada tipo – de alimento (verduras, legumes. Carnes, frutas e 

cereais) em horários adequados para as refeições, sem abusar de doces nem de frituras. 
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Sucesso garantido. Mas as pessoas acabam apelando para aquelas dietas que prometem 

fazê-las perder em uma semana os quilos conquistados em meses. “Se alguém faz uma 

dieta cheia de restrições, há cerca de 90% de chance de recuperar o peso perdido, tão 

logo volte a ter uma vida normal”, observa Halpern. “Justamente porque não aprendeu a 

dispor com moderação de todo tipo de comida presente no cotidiano.” 

Quando as formas do corpo se alargam e encolhem sucessivamente feito uma 

sanfona, graças a diversos regimes fracassados, a pessoa tende a não regressar ao seu 

antigo ponto de partida na balança, ficando mais gorda após cada tentativa frustrada de 

ser magra.  

Mesmo as pessoas que fizeram tratamentos bem orientados por médicos correm 

o risco do chamado efeito sanfona, se não tomarem cuidado com a manutenção do novo 

peso. “Os maiores inimigos, nessas horas, são os conceitos falsos”, opina a nutricionista 

Mônica Beyruti. “Muita gente diz não saber o motivo de ter recuperado alguns quilos 

extras, uma vez que belisca queijo branco”, conta. “Ora, queijo branco tem menos 

gordura do que queijos amarelos. Mas, ainda assim, possui bastantes calorias”. 

A maior fonte de “falsos conceitos”, de acordo com a definição da nutricionista, 

são os famosos alimentos diets, cuja indústria nacional movimentou cerca de 200 

milhões de dólares nos últimos doze meses. Em geral, são produtos em que o açúcar foi 

substituído pelos adoçantes. Ou seja, destinam-se a deixar mais doce a vida dos 8 

milhões de diabéticos brasileiros. “Só por não conterem açúcar não significa que não 

engordem”, esclarece Mônica. Ao se comparar uma barra de chocolate normal e outra, 

do mesmíssimo tamanho, de chocolate diet, nota-se que os ingredientes gordurosos 

aproximam os dois produtos, em termos de calorias, o que os faz engordar quase o 

mesmo tanto. 

Aceitar os limites do corpo é fundamental: “Algumas pessoas jamais serão 

esquálidas. Ao tomarem consciência disso, elas se tornam menos ansiosas e emagrecem, 

dentro dos seus padrões, com mais facilidade. As dietas têm muito mais a ver com a 

cabeça do que com o estômago”, afirma o clínico geral Nicolau Machado Caivano, de 

São Paulo. 

 

 
Lúcia Helena de Oliveira. Mania de Magreza. Revista Superinteressante, n. 12, dez. 

1992 (com adaptações). Disponível em: http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-

mania-magreza-440531.shtml 

 

http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-mania-magreza-440531.shtml
http://super.abril.com.br/saude/dieta-demais-faz-mal-mania-magreza-440531.shtml
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Anexo 2:  

 

Texto de Divulgação Científica II 

 
 

Dieta sem Segredo 

Comer a cada 3 horas? Não funciona. Evitar carboidratos à noite? Tanto faz. Dieta das 

proteínas? Bobagem. Quer emagrecer? Pergunte-se como. Achar sua resposta (e segui-

la) é o mais importante. 

 

 

Tem a dieta de Beverly Hills: só fruta por 10 dias e a silhueta da Victoria 

Beckham garantida. E a do tipo sanguíneo: carne liberada para quem tem tipo O, o 

suposto sangue dos caçadores ancestrais. Tem a do Dr. Atkins: controla carboidratos, 

libera geral proteínas e gorduras. Tem também da sopa, da lua, do arroz, do alfabeto, 

das cores. Sem falar na renovação constante de verdades científicas que nunca resistem 

à avaliação seguinte - não eram verdade, muito menos científicas. 

Não é difícil entender a mania de dieta: o mundo está engordando. Desde 1980, 

o número de obesos dobrou: hoje são 400 milhões no planeta. São 43% dos brasileiros 

acima do peso, e 1 em cada 4 estão ou estiveram recentemente de regime. 

 

A dieta no seu corpo 

 

Cortar calorias de uma hora para outra é roubada: além de o organismo começar 

a poupá-las, fica preparado para engordar rapidamente assim que você caia em tentação. 

A grande novidade no mundo das dietas não é nenhum regime revolucionário. É 

a publicação, no New England Journal of Medicine, coordenado pela Faculdade de 

Saúde Pública de Harvard. Eles estudaram 811 pessoas com sobrepeso e as dividiram 

em grupos que, ao longo de dois anos, adotaram 4 dietas diferentes - todas eram 

balanceadas e saudáveis, mas diferiam nas porcentagens de proteína, carboidrato e 

gordura. Ao fim do programa, os seguidores dos 4 planos perderam a mesma média de 

peso: 4 quilos. Conclusão? Não importa o que você coma, o que emagrece é ingerir 

menos calorias. Aliás, dietas malucas podem até engordar. 

A pesquisa confirmou que, na prática, o que pesa na balança é o que já tinha sido 

descoberto em 1850, com a 1ª lei da termodinâmica: colocando pra dentro menos 
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energia (no caso, calorias) do que gasta, você emagrece; colocando mais, engorda; 

colocando igual, mantém o peso. 

Três décadas de estudos científicos sobre dietas ensinam uma lição pra lá de 

cética: a longo prazo, 9 em cada 10 pessoas que fazem regimes não conseguem manter o 

peso alcançado. Por quê? Parece fatalismo, mas seu corpo, sua mente e o ambiente ao 

redor colaboram para que você volte a comer mais e a engordar novamente. 

O primeiro inimigo é seu próprio corpo, que age contra a dieta logo que os 

resultados aparecem. Quanto mais radical ela for, mais ele contra-ataca. A lógica: seu 

organismo não sabe a diferença entre a decisão de comer menos e fome involuntária. 

Para ele, se há uma constante perda de peso, sua vida está em risco. E trata de guardar 

energia. 

 

Como você funciona 

 

O carboidrato é o principal combustível do corpo. Suas sobras são estocadas em 

pequena quantidade e transformadas em glicogênio. Como o glicogênio retém água, e 

isso ocupa espaço, é mais vantajoso para o corpo se livrar do carboidrato e armazenar 

outro nutriente: a gordura. Ela é armazenada desidratada, ou seja, tem mais calorias em 

menos espaço e, na prática, pode ser estocada sem limite. Eis o porquê de aquele 

pneuzinho crescer devagar, mas sempre. No espelho, uma derrota; na evolução, uma 

estratégia que garantiu a reprodução de vários genes. Já as proteínas são os tijolos do 

organismo: usadas para construir células, não estão livres para virar energia. 

O que acontece se você passar a comer muito pouco? Vai gastar as calorias do 

alimento recém-consumido e, como não será suficiente para sobreviver, vai começar a 

gastar as reservas. Isso é emagrecer. O corpo usa primeiro o glicogênio, depois 

aproveita a gordura, e, se você continuar de boca fechada, pede um reforço extra para as 

proteínas, ou seja, seus músculos. 

Durante a dieta, como o corpo recebe menos energia a cada dia, a reação não 

tarda. "É a reprogramação metabólica, a estratégia do organismo para sobreviver numa 

guerra", diz Patrícia Jaime, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de 

Saúde Pública da USP. A lipase, enzima que regula o armazenamento de gordura, fica 

superativada. Também diminui o hormônio que nos deixa saciados (leptina) e aumenta 

o que nos dá fome (grelina). Lembre-se: seu corpo faz tudo para que você coma.  
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Moral da história: num regime bravo, a fome pisa no acelerador, a saciedade no 

freio e, mesmo com a restrição de calorias do início da dieta, o ritmo de emagrecimento 

estagna. Esse é o "platô da dieta", o ponto em que muita gente se frustra e volta à 

comilança, que vira gordura mais rápido do que antes (lipase superativada, lembra?). É 

o efeito sanfona, o sistema que faz você engordar mais a cada dieta frustrada. 

 

A dieta na sua mente 

 

Emagrecer seria simples se você não fosse um animal racional, cheio de 

vontades. Como não é o caso, arranje uma companhia de regime - duas cabeças 

emagrecem melhor do que uma. 

Uma dieta que nos afaste totalmente da nossa rotina alimentar, por exemplo, tem 

pouca chance de ser mantida. "Sempre que você tem um cardápio com alimentos que 

não fazem parte do seu dia-a-dia, é claro que você vai largar a dieta", diz o 

endocrinologista Márcio Mancini, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica. "O que funciona é a reeducação alimentar. 

Aprender a comer de um jeito que você seja capaz de manter sempre", diz Mancini. 

Veja bem: ninguém disse que, porque a reeducação alimentar pode dar 

resultados bons a longo prazo, ela vai funcionar. Tudo vai depender da sua disposição 

para mudar hábitos, do meio social em que vive, de um acompanhamento médico e 

nutricional individualizado e de fatores emocionais. 

 

A dieta no seu mundo 

 

A variedade de livros e produtos nas prateleiras se alimenta dos nossos desejos e 

falhas. E vem engordando: nos EUA, a indústria das dietas é maior que a de tênis. Há 

um setor inteiro da economia que analisa e dialoga com nosso constante desejo e eterna 

dificuldade de emagrecer. Não há estimativas do tamanho do mercado de dietas no 

Brasil, mas nos EUA, onde 67% da população está acima do peso, ele movimenta US$ 

58 bilhões por ano - US$ 14 bilhões a mais que o mercado de calçados e só US$ 10 

bilhões a menos que o gasto do governo americano com saúde. 

Um passeio por qualquer livraria revela os milagres prometidos para todos os 

gostos, propósitos e crenças. Alguns títulos no Brasil são: Viva Melhor com a Dieta do 

Tipo Sanguíneo (seu tipo de sangue determina o que você vai comer), Emagreça 
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Naturalmente com a Dieta da Lua (quando a lua muda, você só ingere líquidos por 24 

horas), A Dieta do Abdome (programa de 6 semanas, foca em 11 alimentos que 

magicamente tiram gordura só da barriga), A Dieta da Zona Ayurvédica (baseada em 

princípios da medicina milenar indiana), A Dieta do Mel (duas colheres de mel antes de 

dormir queimam gordura). Se você prestou atenção até aqui, já sabe que é picaretagem. 

 

Nas prateleiras 

 

A indústria alimentícia é outro ator central desse jogo. Para a OMS, há 

evidências de que o aumento da obesidade é influenciado pelo marketing agressivo das 

cadeias de fast food - lembra-se do ambiente obesogênico, contribuindo sutilmente para 

engordar? 

Outros vilões são os alimentos de alta densidade energética. Normalmente 

industrializados, eles concentram muitas calorias em pouco volume e confundem nosso 

corpo, que vai engordando sem nos avisar para parar.  

Por outro lado, as prateleiras são inundadas com opções que protegem contra 

aumento de peso. Como os alimentos adicionados de fibras e com selo de "baixo índice 

glicêmico" piscando no rótulo. Estamos exagerando no açúcar? Nos dão versão diet. 

Precisa-se de Omega-3? Compre margarinas enriquecidas dele. Muita gordura? Vá de 

livres de trans. É acender uma vela para Deus e outra para o Diabo. 

Quer exemplos? Dois gigantes do mercado de refeições light, as multinacionais 

Jenny Craig e Slim-Fast (o carro-chefe são os shakes, também vendidos no Brasil), 

foram comprados pela Nestlé e pela Unilever (dona da marca Kibon), respectivamente. 

Já a multinacional Heinz, famosa pelas mostardas de grife, é também a dona do negócio 

de refeições prontas dos Vigilantes do Peso, cujos encontros semanais envolvem 1,5 

milhão de pessoas e que faturaram perto de US$ 1,5 bilhão em 2007. 

 

A dieta na sua vida 

 

Emagrecer é simples e não é fácil. Mas não é impossível. Insegurança e gula são 

boas palavras para começar a concluir esta conversa. Você já aprendeu que as dietas 

radicais não funcionam. E que imaginar o emagrecimento como um processo de duas 

etapas separadas - a perda de peso e a manutenção do peso - é autoengano. As duas são 

a mesma coisa: você precisa ter sucesso na decisão de comer menos e gastar mais 
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calorias sempre. E, para que isso aconteça e dure, é preciso que você entre num 

processo constante e paulatino de mudança de hábitos alimentares e de atividade física, 

para emagrecer devagar. 

Além disso, você pode melhorar sua saúde comendo alimentos variados, em 

porcentagens balanceadas - levando em conta que há carboidratos melhores do que 

outros (grãos integrais, frutas, legumes em vez de pão branco e doces) e gorduras 

melhores do que outras (azeites, castanhas, peixes em vez de carnes vermelhas e 

laticínios). Por fim, já sacou que ao longo de todo esse processo você vai precisar lidar 

com sua insegurança e gula diante das dificuldades emocionais, sociais e biológicas que, 

você já sabe, são parte da vida. Ah, também é preciso resistir aos ataques de 

ingenuidade diante da indústria para perder peso. 

Perder peso e manter o resultado é um objetivo difícil e não tem receita de 

sucesso. É uma decisão de longo prazo e é você com você mesmo. Você com sua carga 

genética, seus vícios e seus prazeres. Vale a pena esquecer por um minuto a modelo 

perfeita do outdoor, os números desanimadores das pesquisas e olhar para a sua vida. Se 

está obeso ou com peso extra, tem hipertensão, se sente uma lesma, vá buscar aí dentro 

o que impede você de se motivar a mudar de vida. Se quer viver bem, é bom focar no 

seu bem-estar e se mexer, porque ninguém vai te pegá-lo pela mão. Agora, se você é 

parte dos 57% de brasileiros que têm um peso normal, mas passou a vida fazendo dieta 

em busca de um peso ideal, pense bem. 

São 3 as alternativas. Você pode gastar o resto da vida entrando em dietas 

furadas, passando a sopinha toda semana pré-Réveillon e se sentindo “loser” depois do 

1º de janeiro. É possível perder peso assim. Só não é possível virar magro. E cada vez 

vai se tornar mais difícil. 

O segundo caminho é encarar o problema de frente, escolher um plano alimentar 

sensato, sem metas irreais. Dedicar tempo aos esportes, contar calorias, controlar a 

balança e - inevitável - rejeitar alguns convites para a churrascaria rodízio. Se essa é a 

sua escolha, que seja convicta. E consciente de que ter o corpo sarado (ou quase) vale 

mais do que (quase) qualquer feijoada. 

A terceira opção é você descobrir que só vale fazer sacrifício se a questão for de 

saúde, que você quer continuar comendo o que gosta. Mesmo que isso não o deixe tão 

magro, você é capaz de aceitar esses pneuzinhos que nunca o largam, não fazem inveja 

a ninguém, mas que são seus. E, no conjunto, até que bem simpáticos. 
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Alguns Mitos Sobre As Dietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito 1:“A base da dieta faz a diferença”  

Na verdade, tanto faz se a dieta tem base de 

carboidratos, gorduras ou proteínas: o 

maior estudo sobre o assunto concluiu que 

todas se equivalem no emagrecimento a 

curto prazo e na recuperação do peso a 

longo prazo. Para a balança, o que interessa 

é quantas calorias o alimento tem. 

 

 

Mito 2: “Mulher engorda mais fácil que 

homem”  

Em média, sim. Mas isso não tem nada a ver com 

elas serem mulheres. Acontece que homens, por 

terem naturalmente um volume maior de ossos e 

músculos, tem o metabolismo mais acelerado. Ou 

seja: entre uma mulher musculosa e um homem 

flácido, quem engorda mais fácil é ele. 

 

 

Mito 3: “O estômago cresce com a barriga”  

Só em obesos que comem quantidades 

colossais. Logo, é mito que para emagrecer é 

preciso comer menos até o estômago diminuir 

e "pedir" menos comida. O que engorda a 

maioria é beliscar itens de alta concentração 

energética e ir acumulando calorias extras. 

 

 

Mito 4: “Tomar suco natural ajuda no 

regime”  

Não ajuda e pode atrapalhar. O problema dos 

líquidos que não sejam água (refrigerante, 

suco, cerveja etc.) é que suas calorias não são 

devidamente computadas pelo seu corpo. 

"Nosso organismo não tem a mesma 

capacidade de identificação de saciedade 

com líquidos e sólidos", diz Patrícia Jaime. 

 

 

Mito 5: “Carboidrato à noite engorda”  

Não há fundamento científico que mostre isso. A 

crença seria de que comendo carboidrato à noite a 

pessoa armazenaria energia mais facilmente porque 

vai repousar e o metabolismo cai. Na verdade, o 

que vale é o balanço das calorias ingeridas e 

queimadas nas 24 horas anteriores. 

 

 Mito 6: “Dormir pouco dá fome”  

Em tese, a falta de sono diminuiria o nível do 

hormônio da saciedade (leptina) e aumentaria o da 

fome (grelina). Mas ainda há muito que se estudar, 

já que uma das consequências de estar acima do 

peso é ter sono ruim. Assim, não é dormir pouco 

que abre o apetite, mas o contrário. 
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Claudia Carmello. Dieta sem Segredo. Revista Superinteressante, n. 265, mai. 2009 

(com adaptações). Disponível em: http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-

619322.shtml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mito 7: “Comer de 3 em 3 horas ajuda”  

Ajuda a comer menos nas refeições. Mas daí a 

acelerar o metabolismo vai uma distância. Para a 

OMS, não há evidências de que fracionar as 

refeições diminua o risco de engordar. Ao 

contrário: o hábito faz com que você perca o 

controle nas refeições intermediárias. 

Mito 9: “Carboidrato não sacia”  

 “Não. Todos os alimentos dão saciedade", diz Mancini. 

Os carboidratos têm sido “vilanizados” porque se 

conclui que os do tipo simples (pão e arroz branco, 

batata, açúcar) desequilibram o organismo. Mas basta 

consumi-los com moderação. 

Mito 8: “Remédio pra emagrecer funciona”  

Além de efeitos colaterais, como irritação, insônia, 

taquicardia, quando você para de tomar o remédio, 

o apetite aumenta. Outro caso são os remédios 

irresponsavelmente prescritos que causam 

disfunções na tireoide, glândula que regula o 

metabolismo. 

http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-619322.shtml
http://super.abril.com.br/alimentacao/dieta-segredo-619322.shtml
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Anexo 3:   

 

Texto de Divulgação Científica III 

 

 

Obesidade já mata mais gente do que fome 

 

Estudo sobre a saúde da humanidade revela que o excesso de peso já é um problema 

maior que a subnutrição. 

 

Um trabalho gigantesco, produzido por 500 cientistas de 300 instituições - que 

analisaram 187 países ao longo das últimas quatro décadas. É o Global Burden of 

Disease ("Peso Global das Doenças"), que acaba de ser publicado e é o maior estudo já 

realizado sobre a saúde da humanidade. Ele traz duas grandes conclusões. A boa é que a 

expectativa de vida aumentou em praticamente todo o mundo, e as mortes relacionadas 

à subnutrição caíram de 3,4 milhões, em 1990, para 1,4 milhão em 2010, último ano 

analisado pelo estudo. Em 1990, a subnutrição era a doença com maior "peso", ou seja, 

aquela que mais tirava anos de vida saudável da humanidade. Agora, ela despencou para 

oitavo lugar. Mas a obesidade, eis a má notícia, subiu de décimo para sexto - e a má 

alimentação, com uma dieta pobre em nutrientes, aparece em quinto (os quatro maiores 

fatores de risco são pressão alta, tabagismo, uso de álcool e poluição). "As dietas pobres 

em frutas, verduras e grãos integrais têm impacto surpreendente", escrevem os autores 

do estudo. 

Salvador Nogueira e Bruno Garattoni. Obesidade já mata mais gente 

do que fome. Revista Superinteressante, n. 315, fev. 2013. Disponível em: 

http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-

740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_ca

mpaign=redesabril_super (texto com adaptações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
http://super.abril.com.br/saude/obesidade-ja-mata-mais-gente-fome-740009.shtml?utm_source=redeabril_jovem&utm_medium=facebook&utm_campaign=redesabril_super
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Anexo 4:  

 

Reportagem 1 

 

Distúrbios alimentares crescem entre jovens e ganham exposição na TV. 

 

 

Você gostaria de estar mais magra? Suas conversas costumam girar em torno de 

dietas e das calorias de determinados alimentos? Por conta disso, você se arrisca a fazer 

dietas sem orientação médica? 

Se suas respostas foram sim, pode integrar o grupo de pessoas sob o risco de 

adquirir transtornos alimentares-anorexia nervosa ou bulimia-, cuja incidência está 

crescendo entre jovens. A anorexia -que acomete 1% da população de adolescentes e 

ocorre principalmente por volta dos 14 anos- caracteriza-se pela acentuada perda de 

peso auto-induzida, pelo medo de engordar e pela alteração da imagem corporal. 

Quem sofre da doença faz dietas malucas ou se nega a comer. Ao passo que 

emagrece, o anorético continua a achar que está gordo, mesmo que esteja dezenas de 

quilos abaixo de seu peso ideal. É a patologia de maior risco de morte entre jovens, 

segundo o Proata (Programa de Orientação e Assistência aos Transtornos Alimentares) 

da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 

Já a bulimia, que atinge principalmente jovens de cerca de 18 anos, é 

caracterizada por situações de elevada ingestão alimentar seguidas de culpa e medo de 

engordar.  Para compensar, o bulímico lança mão de métodos purgativos: vômitos, 

laxantes, diuréticos, atividade física intensa e até remédios para inibir o apetite.  

“Estudos indicam maior incidência dos casos de distúrbios alimentares na faixa 

dos 12 aos 25 anos”, diz Angélica Claudino, coordenadora do Proata, que já atendeu 

uma garota de 12 anos que pesava 22 quilos.  

“A adolescência é um período de maior demanda emocional. Os adolescentes 

que têm vulnerabilidade na estrutura de personalidade estariam, então, mais sujeitos a 

ter transtornos alimentares”, explica ela.  

Mauro Fisberg, pediatra e nutrólogo do Centro de Atendimento e Apoio ao 

Adolescente da Unifesp, confirma que houve um aumento do número de adolescentes 

atendidos no centro, mas sugere que a causa possa ser a proliferação de serviços 

especializados.  “Por causa das pressões sociais e do padrão estético magro, os casos de 

distúrbios entre crianças e homens têm crescido muito”. 
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“Esse padrão de magreza surgiu nos anos 60. Desde então, houve uma evolução 

para padrões cada vez mais magros. Na última década, aumentou a pressão por causa da 

questão do exercício físico”, acrescenta Angélica. 

Nesse contexto de cobrança para que os corpos sejam esbeltos e bem 

trabalhados, Alícia Cobelo, psicóloga do Ambulim (Ambulatório de Bulimia e 

Transtornos Alimentares) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, destaca: 

“Todos estamos sob influência da mídia, mas nem todos desenvolvem os distúrbios 

porque, na verdade, é necessário mais de um fator de risco para que a doença ocorra”.  

“Os problemas de autoimagem das garotas estão relacionados à exacerbação da 

figura feminina na mídia, como essa exposição da Tiazinha e da Feiticeira”, diz o 

especialista em adolescente e medicina esportiva Bruno Molinari. Ele alerta também 

que as garotas que se veem de forma distorcida são as que têm mais propensão a ceder 

aos desejos de seus parceiros, estando mais sujeitas à gravidez indesejada e a contrair 

doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Fernanda Mena; Guilherme Werneck. Distúrbios alimentares crescem entre jovens e 

ganham exposição na TV. Folha de São Paulo. 25/03/2002 (com adaptações). Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u944.shtml 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u944.shtml
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Anexo 5:  

 

Reportagem 2 

 

 

Garoto fez dieta rigorosa e se tornou vítima de anorexia 

 

 

 

Quando João (nome fictício), 16, se deu conta de que estava magro demais, tinha 

apenas 40 kg, distribuídos ao longo de seu 1,72 metro de altura, e um quadro de 

anorexia nervosa que precisava de tratamento o quanto antes. Até chegar a essas 

medidas, João olhava-se no espelho sem conseguir enxergar a magreza de seu corpo em 

desenvolvimento.  

João sabe que exagerou nas restrições alimentares, mas não encontrou 

explicação para a obsessão em contar calorias que o levou a ultrapassar a barreira de sua 

saúde para emagrecer. "Hoje, sou normal. Percebi que não existe nada de bonito na 

magreza", admite. 

 

Leia, a seguir, trechos de sua entrevista ao Folhateen.  

 

Folha: Você parou de comer aos poucos ou de uma hora para a outra? 

João: Foi bem gradativo. Eu tinha 1,70 m e pesava 62 kg quando iniciei um regime por 

conta própria. Aos poucos, fui diminuindo a quantidade de alimentos. Tentava consumir 

uma média de 1.200 calorias diárias. Só que, no início, contava 20 calorias para uma 

colher de arroz e, com o passar do tempo, contava 40 e, depois, 50. Assim, cada vez 

comia menos. Passei a restringir demais a minha alimentação. Eu olhava os valores 

nutricionais de tudo, pesquisava na internet e não colocava na boca nada que não 

soubesse quantas calorias tinha. Uma neura! 

 

Folha: Você sentia desconforto com seu corpo antes do regime? 

João: Não me achava gordo, só um pouco acima do peso. 

 

Folha: O que você acha que detonou esse processo? 

João: Não tem uma explicação lógica. Percebi que, diminuindo um pouco aqui e ali, eu 

emagrecia, e isso me dava motivação. Não me negava a comer, mas achava que tudo o 
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que eu comia iria me engordar, que, se eu comesse um salgadinho, iria engordar 7 kg. E, 

ao me olhar no espelho, não me via tão magro como eu realmente estava. 

 

Folha: Quando percebeu que estava com algum problema? 

João: No Natal, vi parentes que não encontrava havia tempos. Eles estranharam minha 

magreza. Meus pais, que acompanharam o processo, não haviam percebido. Fui a uma 

farmácia com meu primo -que sempre achei magro- e nos pesamos. Ele, que é mais 

baixo do que eu, estava com 52 kg, e eu, com 43 kg. Percebi que estava magro demais. 

Algo estava errado. 

 

Folha: Quanto chegou a pesar no pico da doença? 

João: Já fiquei com 40 kg. 

 

Folha: O que você sentia à época? 

João: Tinha um humor muito ruim. Via todo mundo comendo e eu não. Só de eu olhar 

para a comida já me sentia saciado. 

 

Folha: Você tinha vergonha de mostrar seu corpo? 

João: Tinha e ainda tenho. Ainda estou bem magro. Hoje peso 45,6 kg. Evito mostrar o 

corpo. 

 

Folha: Como foi seu tratamento? 

João: Quando fui ao consultório do médico, foi um abalo. Ele fez uma avaliação e disse 

que talvez eu tivesse de ser internado. Minha pressão estava em 6 por 4 (a pressão 

considerada normal é 12 por 8). Meu corpo estava sem energia, e o coração começou a 

bater mais devagar. O sangue não chegava às extremidades. Tinha pés e mãos gelados. 

Não tinha ânimo para nada. 

 

Folha: Você acha que foi influenciado pela estética da magreza pregada pela moda e 

pela publicidade? 

João: Um pouco. A pressão do estereótipo da magreza me ajudou a querer ficar cada 

vez mais magro. 

 

 
Fernanda Mena. Garoto fez dieta rigorosa e se tornou vítima de anorexia. Folha de São Paulo, 

25/03/2002. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u947.shtml 

 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u947.shtml
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Anexo 6:  

 

Reportagem 3 

 

 
Espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu? 

 

A maneira como você vê sua imagem refletida no espelho pode não ser fiel à 

realidade. E a culpa disso não é do espelho, mas de seus próprios olhos. Uma pesquisa 

realizada pela Brock University, em Ontário, no Canadá, divulgou em janeiro deste ano 

que uma em cada três pessoas com peso adequado ao seu tamanho tem uma imagem 

deturpada de si mesma. 

O estudo, realizado com 813 pessoas entre 19 e 39 anos, concluiu que 31% das 

mulheres com seu peso ideal se acham mais gordas do que deveriam. Entre os homens, 

a situação se inverte: 25% daqueles que têm um peso adequado ao seu tamanho se veem 

mais magros do que deveriam. 

O professor de psicologia Stanley Sadava, coordenador do estudo canadense, diz 

que essa deturpação do olhar entre as mulheres é ainda maior entre as 

adolescentes. Segundo ele, uma das causas do fenômeno é o assédio da mídia e da 

moda, que firmam padrões estéticos muitas vezes fora do alcance de um corpo normal e 

saudável. 

“As mulheres estão mais suscetíveis que os homens a enxergar seus corpos 

como gordos quando eles estão, na verdade, com a massa corpórea ideal, longe de 

qualquer sinal de obesidade.  Emagrecer torna-se, então, uma obsessão, o que significa 

que essas mulheres não conseguem deixar de se preocupar com sua forma física”, 

afirma. “Basta olhar as atrizes da década de 50, como Marilyn Monroe, e as de hoje. Os 

padrões culturais de hoje são cruéis com a variedade de tipos físicos comuns. Os 

adolescentes, que são mais vulneráveis a esse assédio, sofrem mais”. 

Para Sadava, sua pesquisa é uma indicação indireta de uma das causas que têm 

levado a um aumento no índice de jovens com disfunções alimentares, como a anorexia 

e a bulimia. 

 

 

Folha de São Paulo. Espelho meu, existe alguém mais gorda do que eu?25/03/2002. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u946.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u946.shtml
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Anexo 7:  

 

Reportagem 4 

 

 

As garotas e a imagem corporal distorcida: quando casar sara? 

 

Estudo revela que até mulheres de 75 anos se preocupam excessivamente com o corpo 

 

 

Como sofrem as adolescentes e as garotas nos primeiros anos da juventude! 

Quem observa de fora, mas próximo o suficiente para demonstrar solidariedade, se 

pergunta por que a natureza precisa ser tão malvada nessa fase da vida. Por que tantas 

mudanças hormonais em pouco tempo, por que tantas adaptações cerebrais, por que 

tantos desafios a enfrentar de uma só vez? 

A infância protegida vai ficando para trás, as meninas são compelidas a sair dela 

e a assumir responsabilidades num ambiente que pode ser libertador e ao mesmo tempo, 

e quase sempre, hostil. Tudo isso sem ter um cérebro completamente pronto para 

enfrentar a vida adulta. Sem ter a serenidade de entender que a vida é dura, mas nela 

tudo passa. Como convencer uma adolescente de que somos capazes de superar quase 

todos os obstáculos que a vida nos impõe? E que, na maioria das vezes, as coisas 

acabam bem? 

São muitas as aflições enfrentadas pelas meninas (sucesso escolar, popularidade, 

a conquista de um lugar no mundo, as amizades, os amores correspondidos e os não 

correspondidos). Uma das mais cruéis é a preocupação com a imagem corporal. Cuidar 

do corpo, procurar estar dentro do peso normal, sentir-se satisfeita com as formas 

refletidas no espelho é saudável. Contribui para a autoestima, tão importante nessa e em 

todas as fases. 

O que exige atenção é a imagem corporal distorcida. Se a menina é magra, tem 

umas dobrinhas absolutamente normais na cintura e deu para dizer que está gorda, é 

preciso observá-la e tentar entender o que está por trás dessa convicção. Em alguns 

casos (na imensa minoria, felizmente) esse comportamento pode ser indício de 

transtornos alimentares graves como anorexia ou bulimia. Em situações assim, é 

fundamental que a menina tenha acompanhamento psiquiátrico. 
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Quase sempre, porém, a insatisfação com o próprio corpo não se transforma 

numa patologia tão grave. Ainda assim, é um martírio que começa na pré-adolescência e 

não tem data para acabar. 

Para algumas mulheres, vale a previsão da vovó: “quando casar sara”. Outras 

continuam bastante preocupadas mesmo depois do casamento, mas a maturidade 

costuma levar a vários tipos de libertação – inclusive contra os padrões de beleza 

inatingíveis. Aí a imagem corporal deixa de ser distorcida para se colocar no eixo da 

realidade. 

Em pesquisa, realizada pela Universidade da Carolina do Norte, com 1.800 

mulheres com idade média de 59 anos, mostra que dentre as entrevistadas sentir-se 

gorda é uma insegurança da qual a mulher nunca se livra. Mesmo quando o peso dela é 

considerado normal. 

Entre os dados desta pesquisa contam que o grupo de mulheres acima dos 50 

anos, a maioria (62%) disse que o peso ou as formas do corpo têm um impacto negativo 

sobre a qualidade de vida. E muitas têm transtornos alimentares. Dois terços das 

mulheres disseram pensar em peso diariamente. Mais de 40% olham no espelho todos 

os dias com a intenção de ver se engordaram. A mesma parcela sobe na balança mais de 

uma vez por semana. Cerca de 3% relataram sofrer de compulsão alimentar, 8% usam 

laxantes. Nos últimos cinco anos, 36% das mulheres passaram metade do tempo 

fazendo dieta. 

Elas usam vários métodos pouco saudáveis na tentativa de perder peso: pílulas 

milagrosas (7,5%), excesso de atividade física (7%), diuréticos (2,5%), vômitos (1%). 

Esse comportamento foi relatado inclusive por mulheres de 75 anos ou mais. 

“O estereótipo é acreditar que transtornos alimentares são problemas de 

adolescentes e de mulheres jovens, mas a realidade é outra”, diz Cynthia Bulik, diretora 

do programa de transtornos alimentares da Universidade da Carolina do Norte. “Muitas 

desenvolvem transtornos alimentares pela primeira vez depois dos 50 anos”.  

Para muitas dessas mulheres, as causas dos problemas são grandes mudanças 

familiares, como divórcio, perda do companheiro, ausência dos filhos e perda do 

emprego. “Muitas mulheres estão encarando uma incerteza financeira que elas nunca 

pensaram que enfrentariam nessa idade”, diz Bulik. 

Tão importante quanto essas, uma causa fundamental é a pressão cultural para 

parecer jovem para sempre. Se a mulher se deixa envolver por essa teia, é possível que 
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acabe escrava de comportamentos nada saudáveis de controle de peso ou de bizarrices 

estéticas. 

A equipe de Bulik ressalta que esses problemas precisam estar no radar dos 

médicos. “Muitos não pensam na possibilidade de uma mulher acima dos 50 estar 

sofrendo de transtornos alimentares”, diz. “Metade das nossas pacientes têm mais de 30 

anos. Há dez anos não era assim”. 

Se muitas mulheres se submetem aos padrões e lutam contra a própria natureza, 

por outro lado o sentimento de rebeldia é cada vez mais presente e mobilizador. As ruas 

e as praias do Brasil estão cheias de gordinhas vestidas com estampas, cores, decotes 

generosos. Abandonaram o preto e assumiram o corpo que têm e a beleza que há nele. 

Estão desavergonhadas – e isso é bom. 

Não se trata de fazer apologia da obesidade. Excesso de peso é um 

“problemaço”, responsável por terríveis doenças como problemas cardiovasculares, 

câncer e uma lista gigantesca de outros males. Mas ser gorda, infeliz e reprimida só 

piora a situação. Uma boa forma de responder às cobranças sociais é investir em amor 

próprio, liberdade e cores. Muitas cores. 

E você? Acha que mulheres de todas as idades sofrem com imagem corporal 

distorcida? Como lidar com isso e com o preconceito contra as gordinhas? 

 

 

 
Cristiane Segatto. As garotas e a imagem corporal distorcida: quando casar sara? Revista 

Época, 22/06/2012 (com adaptações). Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-

bem-estar/cristiane-segatto/noticia/2012/06/garotas-e-imagem-corporal-distorcida-quando-casar-

sara.html 
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http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/cristiane-segatto/noticia/2012/06/garotas-e-imagem-corporal-distorcida-quando-casar-sara.html
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Anexo 8: Modelo de Plano de Aula referente à atividade 5 

 

 

I. Dados de Identificação: 

Disciplina: 

Série: 

Número de aulas a serem utilizadas: 

II. Tema: o tema específico a ser desenvolvido nesta aula 

III. Objetivos: a serem alcançados pelos alunos.   

Objetivo geral: projeta resultado geral relativo a execução de conteúdos e procedimentos. 

Objetivos específicos: especificam resultados esperados observáveis.  

IV. Conteúdo: conteúdos programados para a aula organizados em tópicos. 

V. Desenvolvimento do tema: descrição da abordagem teórica e prática do tema.  

VI. Recursos didáticos: (quadro, giz, retroprojetor, etc.) e fontes histórico-escolares (filme, 

música, quadrinhos, etc.).  

VII. Avaliação: discriminar, com base nos objetivos estabelecidos para a aula: 

- atividades (ex: respostas às perguntas-problema ao final da aula, discussão de roteiro, 

compreensão de gravuras, trabalho com documentos, etc.). 

- critérios adotados para correção das atividades. 

VIII. Bibliografia: indicar toda a bibliografia consultada para o planejamento da aula 

dividindo-a entre básica e complementar 
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Anexo 9: Links dos Vídeos a Serem Utilizados na Ação Educativa 

 

 

1. Sistema digestório: 

 http://www.youtube.com/watch?v=4B2UnidAGfA; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii1BqYbtqpU; 

2. Campanha contra a anorexia:  

http://www.youtube.com/watch?v=IsB60rofn9E&feature=related; 

3. Entrevista com os produtores do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.youtube.com/watch?v=X6LeR_JKnDY; 

4. Quantidades de açúcar e óleo em alimentos - Trecho do documentário Muito 

Além do Peso:  

http://www.youtube.com/watch?v=Sg9kYp22-rk; 

5. Entrevista Bill Dietz – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/bill_dietz/; 

6. Entrevista Alex Bogusky – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/alex-bogusky/; 

7. Entrevista Ann Cooper – trecho do documentário Muito Além do Peso: 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/extra/ann-cooper/; 
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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado formador, esta proposição é resultado de um trabalho elaborado por 

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade 

de Brasília – PPGEC e que teve o intuito de construir uma proposta de formação 

contínua e também inicial para professores de Ciências do Ensino Médio que trabalham 

no contexto da Educação Inclusiva.  

Desejamos construir uma proposta que atendesse aos interesses específicos dos 

professores de Ciências do Ensino Médio que trabalham com estudantes com 

necessidades educacionais especiais nas classes comuns, considerando os problemas e 

adversidades que vivenciamos na nossa prática docente no contexto da Educação 

Inclusiva. 

Ações de formação contínua voltadas para docentes que atuam na Educação 

inclusiva no Ensino Médio, quando acontecem, não satisfaziam aos nossos anseios, pois 

geralmente são cursos pontuais, preocupados em apresentar aos docentes as 

características de cada deficiência ou voltados para aqueles profissionais que trabalham 

com estudantes de outra faixa etária, não contemplando nossas necessidades formativas.  

Cremos que a reflexão coletiva sobre a nossa prática docente, identificando os 

aspectos problemáticos e buscando formas de superá-los é um caminho possível para 

promover tanto o nosso desenvolvimento profissional, quanto a progresso do nosso 

ensino de Ciências no contexto da Educação Inclusiva. 

 Nós professores não nos habituamos a dialogar, como uma forma de reflexão 

coletiva, sobre as dificuldades que vivenciamos em sala de aula quando trabalhamos 

com estudantes com necessidades educacionais especiais no Ensino Médio. Dessa 

forma temos uma prática isolada e não sabemos onde buscar elementos para lidar com 

ela.  

 A percepção do nosso isolamento profissional, das queixas recorrentes dos 

professores relacionadas à inclusão e da necessidade de nos unirmos para atender às 

demandas crescentes quanto a Educação Inclusiva no Ensino Médio foi um aspecto 

determinante para a elaboração dessa proposta. 

Acreditamos que o diálogo e a reflexão crítica sobre a nossa prática docente são 

aliados que nos ajudam a ensinar Ciências no contexto da nas salas de aula inclusivas do 



Ensino Médio. Dessa forma, podemos auxiliar uns aos outros, compartilhando saberes e 

experiências, estudando e revendo nossas crenças e atitudes. 

Assim, propomos um curso de formação que consiste em um grupo de estudos 

que se fundamenta na reflexão coletiva e no diálogo.  Saber que não estamos sozinhos e 

que os problemas por nós encontrados são semelhantes aos dos nossos colegas suaviza 

nossos sentimentos de medo e impotência diante da inclusão escolar e nos impulsiona a 

buscar soluções para melhorar nosso lado profissional.  

Esses sentimentos nos levaram a compartilhar esta proposta com professores 

formadores de Universidades, por este ser um espaço que tem a possibilidade de 

trabalhar na formação inicial ou contínua de docentes ou outras instituições que 

trabalham com aperfeiçoamento de professores. Por se uma proposta não é algo fechado 

e incisivo, podendo ser feitas adaptações necessárias de acordo com o contexto, o 

momento e o público-alvo.  

Esta proposição está dividida em três partes. Na primeira se encontram os 

embasamentos teóricos onde nos apoiamos para o desenvolvimento dessa proposta. A 

segunda trás a sugestão de atividades a serem desenvolvidas durante o curso de 

formação a fim de proporcionar aos docentes momentos de diálogo e reflexão sobre a 

sua prática pedagógica no contexto da Educação Inclusiva. E por fim, a terceira, contem 

algumas considerações sobre o grupo de formação que desenvolvi.  

Acredito na capacidade e no desenvolvimento dos meus estudantes com 

necessidades educacionais especiais e, como professora de Biologia, compartilho os 

sentimentos e as dificuldades dos meus colegas que trabalham Ciências com esses 

estudantes. Por isso, espero contribuir com o seu grupo de estudos, assim como para a 

formação de professores de Ciências de Ensino Médio no contexto da Educação 

Inclusiva.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

A partir da inclusão de estudantes que apresentam necessidades educacionais 

especiais nas redes de ensino, deparamos com a realidade de muitos docentes que se 

sentem confusos, despreparados e incapazes para acolher esses estudantes e, sobretudo, 

para trabalhar com propostas didático-pedagógicas que atendam às necessidades desses 

sujeitos.  

A formação contínua de professores para a Educação Inclusiva tem o objetivo 

de aperfeiçoar o educador fazendo dele um profissional transformador, que reconheça e 

aceite a diversidade, preparado para enfrentar desafios e propor soluções. 

Diante disso, apresentamos uma proposta de formação contínua de professores que se 

sustenta em uma perspectiva crítico-reflexiva1 e no diálogo2. Tal proposta foi construída 

no mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília (Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências – PPGEC/UnB).  

Esta proposta situa-se na realidade quanto às dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Ciências do Ensino Médio em encontrarem processos de formação 

contínua com foco na Educação Inclusiva voltados para docentes que atuam nessa etapa 

escolar. Quando essas formações acontecem, não satisfazem aos nossos anseios, pois 

geralmente são cursos pontuais, voltados para instrumentalização e preocupados em 

apresentar aos docentes as características de cada deficiência ou voltados para aqueles 

profissionais que trabalham com estudantes de outra faixa etária, não contemplando 

nossas necessidades formativas.  

Também influenciou na origem desta proposição a necessidade de investigar as 

dificuldades encontradas por professores de Ciências do Ensino Médio ao trabalharem 

com estudantes com necessidades educacionais especiais nas classes comuns.  Um dos 

objetivos desse processo foi compreender melhor a prática pedagógica nesse contexto a 

partir de situações concretas, por meio da reflexão e do diálogo.  

 Para isso, é necessário que aspectos problemáticos da prática docente no 

contexto inclusivo sejam discutidos coletivamente, de modo a identificá-los, questioná-

los e buscar soluções a fim de resolvê-los. Uma vez que na interação com o outro e no 

                                                           
1 Para um entendimento mais aprofundado sobre formação docente em uma abordagem crítico 
reflexiva, sugerimos as seguintes leituras: PIMENTA, 2006; GHEDIN, 2005; LIBÂNEO, 2002.  
2 Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987).  



diálogo podemos ouvir o próximo e, além de tudo, nos ouvir, possibilitando a 

construção de novos significados e novas referências para o trabalho docente.  

Afastados da relação com seus pares, os professores de Ensino Médio trabalham 

isoladamente na Educação Inclusiva e, no anseio de enfrentar a complexidade que este 

contexto trás, repetem suas práticas sem reflexão e de forma insegura, o que lhes trazem 

medo e insatisfação.  

Esta proposta de formação de professores de Ciências para a Educação Inclusiva 

que atuam no Ensino Médio possibilita a participação efetiva do docente na sua 

capacitação como enfoque crítico-reflexivo da prática docente.  

 Sabemos que as condições em que nossas experiências se deram são únicas e 

singulares, não podendo ser reproduzidas fielmente. A intenção é colaborar como 

inspiração para a construção de diferentes caminhos em outros contextos e momentos, 

de modo a contribuir com o desenvolvimento profissional docente.   

Entendemos que um curso de formação de professores para a educação 

inclusiva ao trazer na sua proposta diálogo e reflexão crítica sobre a prática, estimula 

nos docentes a manifestação de um olhar diferenciado para os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, enxergando-os acima da deficiência como 

sujeitos constituídos de singularidade e diversidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



A PERSPECTIVA CONCEITUAL 

 

Na elaboração dessa proposta utilizamos como embasamento teórico o diálogo 

presente na obra de Paulo Freire e a formação contínua na abordagem crítico-reflexiva. 

Explicaremos brevemente a respeito desses eixos norteadores para possibilitar a você 

conhecer a respeito das ideias que fundamentaram esta proposição e que poderão 

motivar a constituição da sua proposta de formação. 

Pimenta (2006) enfoca a necessidade de não confundir o termo reflexivo, o 

adjetivo inerente ao ser humano com um movimento teórico de compreensão do 

trabalho docente. Segundo a autora, o conceito professor reflexivo nasce da proposta de 

Donald Schön3 que sugere que a formação dos profissionais não mais ocorra nos moldes 

de um currículo normativo, que primeiro apresenta a ciência, depois a sua aplicação e 

por último traz um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos conhecimentos 

técnico-profissionais. Pimenta (2006) assinala que o profissional assim formado não 

consegue responder às circunstâncias que surgem no dia-a-dia profissional, já que estas 

extrapolam os conhecimentos elaborados pela ciência. 

A ideia de professor reflexivo compreende que a prática docente é um espaço 

singular de criação, no qual a reflexão do professor é o ponto de partida para que ele se 

constitua investigador de sua própria prática. Essa orientação considera a articulação 

teoria-prática como indispensável na produção de novos conhecimentos que possam 

levar a transformações na prática docente.  

No contexto da Educação Inclusiva, Cruz (2012) afirma que o professor 

reflexivo deve refletir sobre sua prática a todo o momento buscando novas 

possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos com 

necessidades educativas especiais. Ante esta abordagem é certo que o professor na 

educação inclusiva não se deve valer de métodos pré-concebidos e sim de 

questionamentos a cerca de como ele pode aprimorar cotidianamente seu trabalho 

pedagógico, a fim de atender às demandas especiais de seus alunos.  

Na sua Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987), defende que o diálogo 

possibilita a inserção lúcida na realidade e deve levar à crítica da situação e ao ímpeto 

                                                           
3 SCHÖN, D. La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992. Citado por 
Pimenta (2006).  



de transformá-la. O diálogo, defendido por Freire (1987), opera como um elemento 

articulador para que essa relação do professor com seus pares aconteça.  

Na perspectiva do educador progressista de Paulo Freire (1996), o professor é 

dialógico e se encontra inserido nas relações existentes dentro e fora de sala de aula. A 

formação do professor deve estar relacionada com a prática. 

Incluir, de acordo com os pensamentos de Paulo Freire (1987), é aprender uns 

com os outros de forma dialógica, firmando a relação de compromisso entre professor e 

estudante, independentemente de suas diferenças e/ou dificuldades, objetivando 

modificar a realidade.  

Ao trabalhar no contexto da educação inclusiva, de acordo com a perspectiva das 

ideias freireanas, não podemos abandonar a ideia de diálogo (FREIRE, 1996), segundo 

a qual é importante ressaltar as necessidades, as diferenças e as expectativas dos 

sujeitos, tanto professores quanto estudantes, criando estratégias dialéticas que 

proporcionem a possibilidade de reflexão-ação-reflexão. Freire (1996) aponta que “a 

reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 

qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p.12). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSORES DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  

A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

Ao refletir sobre a dificuldade dos professores para trabalhar no contexto 

inclusivo, Alarcão (1996) diz que uma atitude bastante comum entre os professores é a 

de atribuir a seus cursos de formação a responsabilidade por não possuírem 

conhecimentos práticos para assumir a sala de aula. Quando se deparam com uma 

realidade com a qual não tiveram contato em sua formação, sentem-se desestimulados. 

Na opinião de Ghedin (2005), a formação inicial é essencial na construção da 

identidade profissional do professor, mas esta se consolida na formação contínua. De 

acordo com este autor, a formação contínua é um processo onde o professor constrói 

saberes e maneiras que os levará produzir a própria existência na profissão. No mesmo 

sentido, Pimenta (2004), afirma que a profissão de professor é dependente do contexto 

e momento históricos. A autora (2006) também destaca que diante de novas situações, 

os professores estabelecem novas soluções e novos caminhos, o que se dá por um 

processo de reflexão na ação. Ghedin (2005) afirma que hoje há um entendimento de 

que a formação inicial e contínua do professor deve ser um processo ininterrupto e 

interligado. 

 

O QUE TRAZEMOS NA BAGAGEM 

 

Nessa parte apresentaremos alguns aspectos da nossa experiência durante o 

desenvolvimento do curso de Formação de professores de Ciências do Ensino Médio 

para a Educação Inclusiva, apresentando os relatos dos professores a respeito de como 

esse curso contribuiu para sua prática docente e qual o impacto dessa formação em 

seus hábitos, tradições e costumes profissionais relacionados à prática inclusiva. 

A formação de professores é um aspecto que precisa ser enfatizado quando 

abordamos a inclusão. Porém, não podemos pensar em uma capacitação que privilegie 

apenas o como trabalhar com esta ou aquela deficiência. É especialmente necessário, 

antes de tudo, conhecer como o professor percebe inclusão, para então elaborar 

estratégias pedagógicas que transformem ou fortaleçam uma percepção positiva do 

professor, neste caso específico do Ensino Médio, em relação às habilidades e 

potencialidades educacionais dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 



Primeiramente gostaríamos de relatar que havia mais de vinte e cinco 

professores inscritos no curso, porém apenas dez realmente participaram. Isso nos faz 

pensar que apesar de reivindicarem cursos de formação com enfoque na Educação 

Inclusiva para professores que trabalham no Ensino Médio, os docentes não se 

mostraram interessados em participar. Tal afirmação apareceu na fala de um dos 

professores participantes: “quantos de nós tivemos o acesso ao curso e não 

aproveitaram a oportunidade?”.  

No primeiro encontro com os professores matriculados no curso, ao apresentar 

a intenção de desenvolver uma proposta de formação que não traria fórmulas de como 

ensinar para cada deficiência e nem exibiria técnicas e manuais de como lidar com elas 

na sala de aula, notei certa decepção no rosto dos participantes.  Informei então que a 

proposta era que todos fôssemos parceiros nessa construção.  

Podemos perceber que o isolamento na prática docente, dificuldades de se 

ouvir e ouvir o outro, acolher críticas e aceitar mudanças eram comuns a todos ali 

presentes, assim como a falta de oportunidades de reflexão e estudo sobre a prática 

docente. Contudo, mesmo que timidamente, todos aceitaram o desafio e o meu convite 

em desenvolver essa proposta. Porém, não me senti confiante na crença que todos 

embarcariam nessa aventura e tive receio de que muitos desistissem durante o 

processo.  

No decorrer dos encontros do curso pudemos constatar que nos equivocamos. 

Todos participaram ativamente das discussões e dos estudos, tivemos diálogos ricos e 

proveitosos. E todos que começaram o curso, concluíram com êxito e aproveitamento.  

Um fator que pode ser considerado como relevante para a permanência dos 

professores no curso é o desenvolvimento de um espaço favorável ao diálogo aberto e 

sincero, ao debate de ideias, à liberdade de expressão e ao respeito às opiniões 

divergentes. É importante que, ao propor um curso de formação com foco na 

Educação Inclusiva, pense em um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para 

expor seus pontos de vista, seus medos e anseios em relação ao trabalho com 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  Também devemos considerar 

que, mesmo havendo tal ambiente, algumas pessoas podem sentir dificuldade em se 

expressar no coletivo. Assim, o formador deve ter uma atenção especial com esses 

sujeitos, haja vista que o fato de suas ideias não serem conhecidas pelos demais, 

deixam de ser consideradas, desestimulando-as de continuarem no grupo de estudos. 



Um aspecto positivo do curso relaciona-se aos resultados do processo 

formativo em si. Pudemos constatar algumas mudanças nas concepções dos 

professores cursistas em relação às suas crenças na inclusão escolar, às suas práticas 

docentes nas salas de aula e às suas concepções a respeito da Educação Inclusiva. 

Analisando a respeito do impacto do curso na sua vida profissional no último 

encontro, uma das professoras assim se expressa:  

 

Hoje tenho outra visão em relação aos meus alunos com necessidades 

especiais e que eu verdadeiramente não tinha [...] Penso que, depois de 

refletirmos bastante, fiquei muito mais preocupada, me tirou da zona de 

conforto porque eu preciso buscar mais informação, que só a formação não é 

o bastante. O que eu preciso buscar pra saber mais? Eu preciso buscar minha 

formação. E tirar a ideia de que a formação é algo pronto que vem acabado. 

Hoje eu penso algumas coisas relacionadas a meus alunos com necessidades 

especiais que eu poderia ter tratado de forma diferente. Eu os joguei no 

mesmo bolo dos outros. Sendo bem sincera! Eu acho que hoje eu tô com 

outra visão. Eu não espero conseguir mudar o mundo nem a próxima escola, 

mas o meu trabalho será diferente. Com certeza! 

Outra docente afirmou: 

 

Uma das coisas que mais me marcou foi a questão do professor reflexivo. 
Realmente nós devemos refletir sobre nossas ações o tempo inteiro, no que a 
gente faz. Foi muito bacana as discussões aqui, o olhar diferente que cada um 
trouxe. 

 

Ainda sobre a análise a respeito das contribuições do curso na nossa visão e 

prática docente, um professor expôs: 

 

Na verdade o curso começou com uma frustração, né?! A ideia era de um 
curso que resolvesse minha vida. Que me desse capacitação nessa área. Mas 
essa ideia foi bem mais proveitosa, pelas conversas e até mesmo eu poder me 
ouvir, porque a gente geralmente não se ouve! Então eu falava alguma coisa e 
depois ficava pensando a respeito daquilo que eu tinha falado. Depois pude 
fazer uma avaliação daquilo que eu faço em sala. Me estimulou bastante a 
pesquisar. 

 

 Para concluir, podemos perceber que os professores acreditam no efeito do seu 

trabalho no contexto da educação inclusiva e, por isso, querem e buscam se aperfeiçoar 

mesmo diante das dificuldades encontradas pelo caminho. Entendo que nós professores 

devemos permanecer em constante formação, pois nunca estaremos preparados para 

toda e qualquer situação, uma vez que os cenários educacionais se modificam, e devem 

se comportar de acordo com as demandas sociais vigentes. Não há curso ou formação 



que abarque todo o conhecimento necessário a todo o momento. O ritmo em que as 

mudanças acontecem é avassalador, mas temos que nos prepararmos para elas.  Por isso, 

é importante que estejamos certos da necessidade de permanecermos atentos, reflexivos 

e em formação contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 

 

Uma inspiração: 

Aqui demonstraremos como conduzimos a nossa formação de professores de 

Ciências que trabalham no Ensino Médio no contexto da Educação Inclusiva. 

Lembramos que esta é apenas uma inspiração pra você pensar no desenho seu próprio 

curso e que as necessidades dos participantes e o contexto podem interferir na condução 

do curso e na escolha dos temas a serem tratados nos encontros. 

Nosso curso foi desenvolvido em cinco encontros de quatro horas cada um, 

como descrito a seguir: 

  

Encontro 1: 

Exibi trechos de três filmes, que tratam de inclusão de pessoas com 

necessidades especiais: O oitavo dia (1996), À primeira vista (1999) e Como estrelas 

na Terra (2007). A utilização dessas cenas teve o objetivo de estimular o diálogo 

(Freire, 1987) entre os professores e, a partir da comparação da realidade vivida por 

nós professores em salas de aula inclusivas com as cenas, possibilitou uma reflexão 

sobre o papel do professor no contexto da Educação Inclusiva.  

 O objetivo desse encontro foi trabalhar os conceitos de: Diálogo (fala e escuta) 

encontrado nas ideias de Paulo Freire (1987), singularidade dos sujeitos, 

principalmente no tocante às aprendizagens, sob a ótica de Vygotsky (1997), Mantoan 

(2005) e Tacca (2008) e reflexão sobre a prática nas perspectivas de Pimenta (2006), 

Alarcão (2005) e, Libâneo (2006).  

Para que facilitar o nosso estudo e voltar nosso olhar para a educação inclusiva, 

apresentei as seguintes questões norteadoras antes de assistirmos às cenas:   

1- Pensando no papel do professor na educação inclusiva, como se sentiu ao 

assistir aos trechos dos filmes?  

2- Como você relaciona os trechos com a sua prática em sala de aula no 

contexto da educação inclusiva? 

3- Você consegue se enxergar nas cenas assistidas? De que forma? 

4- Você já se comportou de maneira semelhante aos sujeitos sem deficiência 

das histórias dos filmes? Quando? 

5- Colocando-se no lugar das pessoas com necessidades especiais dos filmes, 

como você se sentiria naquela situação? 



Os filmes citados são sugestões, estes podem ser substituídos por outros tantos 

que trazem a ideia da inclusão de pessoas com necessidades especiais. Também 

podem ser utilizadas músicas, se o formador preferir. O importante é manter o foco em 

induzir um diálogo entre os professores participantes do curso e provocar uma reflexão 

sobre a prática pedagógica inclusiva.  

 

Encontro 2: 

Para iniciar o trabalho, utilizei a "tempestade de ideias" (Massarani e Matos, 

2013), que é uma técnica de dinamização grupal, como o objetivo de estimular a 

criatividade e a participação do grupo, gerando ideias e informações para posterior 

discussão. Assim, as opiniões são expostas livremente pelos participantes, estimulando 

que eles se expressem e participem, proporcionando mais uma vez um ambiente de 

diálogo.  

Criamos, então, criamos uma lista de palavras que representava as ideias dos 

docentes sobre o tema Educação Inclusiva e o ensino de ciências no Ensino Médio. O 

objetivo foi promover a escuta e o diálogo entre os participantes.  

Depois, discutimos a respeito dos termos citados, de modo a debater sobre a 

importância da relação professor e aluno na Educação Inclusiva no Ensino Médio. 

Refletimos sobre nossas práticas educacionais ao trabalhar Ciências no contexto da 

Educação Inclusiva, com o auxílio das perguntas abaixo:  

1. Quais as dificuldades encontradas ao trabalhar neste contexto? 

2. Quais as estratégias utilizadas para trabalhar com alunos com necessidades 

especiais? 

3. O que é importante que este aluno aprenda? 

4. O conteúdo por ele aprendido deve ser diferente dos demais? 

 

Encontro 3: 

Estudamos o e analisamos trechos selecionados do livro Educação Inclusiva, o 

Professor mediando para a vida, de Cristiane T. Sampaio e Sônia R. Sampaio, da 

Universidade Federal da Bahia (p 114 - 130), que tratam de relatos de professores 

diante da novidade da Educação Inclusiva em sua sala de aula.  

Relato 1- “… desse jeito, vou mudar de profissão […] Só vi gente falando mal 

do professor […]” 



Relato 2 - “Então, teoricamente, é perfeita a inclusão, a construção da 

cidadania, o respeito às diferenças, mas quem prepara o professor para isso? O que eu 

percebo é que quem não tem nenhum conhecimento dessa área vê muito assim… 

como um bicho papão, como algo muito difícil de lidar, que é quase impossível, então 

tem um pouco dessa pintura que as pessoas fazem, então talvez se existisse esse 

preparo antes, isso iria cair por terra então…” 

Relato 3- “O que eu vou fazer com esses meninos? Como é que eu vou receber 

um menino maluco na minha sala? Débil? Eu vou fazer o quê? O governo vai dar 

formação à gente? Vai pagar algum curso que ensine a gente a lidar com eles?” 

Relato 4- “Então não é só o aparato físico que é necessário, é muito mais a 

formação e conscientização das pessoas, a aceitação das pessoas que estão na escola. 

A diversidade está aí, em todos os setores, não é?” 

Relato 5- “… além dessa competência teórica, ele (o professor) tem que ter 

outra competência que passa, eu acho, pela competência emocional, pela competência 

assim…de formação, de valores, dessa coisa assim bem de moral, de ética, sabe? É 

porque dessa maneira, você vai oportunizar o outro. Porque se você crê nessas coisas, 

você vai possibilitar que o outro mostre essa parte dele [...] não adianta você ter essa 

pretensão técnica se você não tem boa vontade, se você não tem interesse, se você não 

tem solidariedade, se você não tem outras coisas que vêm junto da competência 

técnica, entendeu?”  

Relato 6- “Então, eu acho que essas questões estão nas limitações mesmo, e o 

trabalhar com o deficiente é trabalhar com outra limitação nossa […] e que essa 

limitação vai pelo autoconhecimento […] porque quando você for mexer, você vai ver 

que é por causa dos seus preconceitos, por causa das suas limitações…”  

Relato 7- “A formação que o professor teve é extremamente tradicional, e a 

resistência à mudança é muito por aí […]. Tem a resistência ao estudo, boa parte dos 

professores não querem mais estudar”. 

A cada relato apreciado, os professores refletiram, opinaram e relataram se já 

passaram por circunstâncias semelhantes. Os docentes compartilharam com seus pares 

suas experiências e como agem na sua prática pedagógica diante das situações que 

surgem na realidade escolar com a Educação Inclusiva. 

No diálogo e debates, pensamos sobre nossa prática pedagógica, nossos vícios 

profissionais e repetições sem reflexão. Além disso, refletimos sobre os medos, receios 



e questionamentos que os professores têm em relação à inclusão e, também, sobre a 

questão da formação de professores para trabalharem com a educação inclusiva. 

 

Encontro 4:  

 Com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão, escuta do outro e 

escuta de si mesmo, começamos este encontro com o estudo do texto “O significado da 

reflexão na prática docente e na produção dos saberes profissionais”, da Professora 

Antônia Edna Brito da Universidade do Piauí. 

 Como atividade para orientar nossa reflexão, utilizei as seguintes questões 

abaixo: 

1- De onde procedem historicamente as ideias que eu incorporo em minha 

prática de ensino, principalmente no contexto da educação inclusiva? 

2- Como cheguei a apropriar-me dessas ideias? 

3- Por que ainda continuo respaldando o meu trabalho nelas? 

4- A que interesses elas servem? 

5- Que relações de poder estão imbricadas? 

6- Como estas ideias influenciam no meu relacionamento com os estudantes 

com necessidades educacionais especiais? 

7- À luz do que “descobri”, como posso trabalhar de forma diferente? 

8- Como percebo meu trabalho como educador de uma forma ampla? 

9- Que papel você como docente está ocupando no processo da Educação 

Inclusiva? 

 

Encontro 5: 

Como forma de conclusão e finalização do curso, considerando todos os 

tópicos abordados durante os encontros anteriores, fizemos uma análise reflexiva 

sobre as seguintes questões: 

1- Que tipo de formação atenderia ao apelo dos professores que se sentem 

despreparados e desamparados no atendimento dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais?  

2- Quais os saberes necessários para educar a todos?  

3- É necessário à formação contínua dos profissionais que estão recebendo 

em suas salas de aula os alunos com necessidades educacionais especiais? 



4- Quais os caminhos, as possibilidades de uma formação que ajudem a dar 

conta da realidade atual? 

5- Como as escolas podem receber, acolher, conhecer e planejar o 

atendimento aos estudantes necessidades educacionais especiais?  

6- Os alunos com necessidades educacionais especiais não são 

considerados, nas escolas, como estudantes e sim como problemas que chegam? 

Nesse último encontro, os docentes explanaram de que forma as reflexões, as 

atividades e os diálogos trabalhados no curso contribuíram para a sua prática docente 

na Educação Inclusiva. Eles também relataram qual o impacto dos assuntos abordados 

nos encontros em seus hábitos, tradições e costumes profissionais relacionados à 

prática inclusiva. 

É importante ao conduzir o curso de modo que não haja hierarquização das 

relações e que o trabalho seja colaborativo e não imposto, a fim de alcançar um 

entendimento mútuo. Esta formação deve ser um espaço coletivo, onde se conserve o 

caráter dialógico, havendo a troca de ideias, possibilitando a escuta do outro e a escuta 

de si mesmo.  
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Apresentação 

 

Prezado Professor! 

Parte importante da formação de professores diz respeito à 

prática e à reflexão a respeito dela; pois, refletir sobre si e sobre 

suas ações permite encontrar caminhos para repensar e modificar 

a prática docente construindo novos rumos de atuação. 

Um momento oportuno para que os professores em formação 

possam desenvolver com mais intensidade uma postura reflexiva 

é durante o curso de licenciatura, momento da formação 

profissional que integra teoria, prática e a visão de mundo de 

cada estudante. 

Refletir sobre a formação e sobre a prática docente é fundamental 

na construção pessoal e profissional, tendo em vista que “não é 

possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa 

profissão fortemente impregnada de valores e de ideias e muito 

exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação 

humana” (NÓVOA, 2007, p. 9). 

Tendo em vista essa importância da formação inicial, apresento 

aqui uma disciplina pós-estágios que tem como objetivo 

proporcionar um momento de reflexão sobre a formação pessoal 

e profissional de licenciandos, a partir dos estágios 

supervisionados e da atuação docente. 

Nela, proponho a abordagem biográfica, mais especificamente, 

as narrativas de formação - narrativas de um determinado 

momento da vida que o indivíduo considera como formador 

(Josso, 2010). 

A narrativa de vida centrada na formação e nas aprendizagens 

possibilita ao narrador-autor reapropriar-se do sentido e da sua 

experiência de formação, pois encontrará a si próprio no 

percurso de formação.  

As narrativas de formação não são formadoras em si, são 

instrumentos que possibilitam a reflexão sobre a formação, desde 

que encontrem envolvimento pessoal por parte do estudante.  

Desejo @ todos que este momento seja um ponto de partida para 

o desenvolvimento de uma postura reflexiva!!! 
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Entendendo a disciplina... 

 

 

A disciplina Tópicos de Ensino em Ciências é uma proposição 

educativa, resultado da dissertação de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da 

Universidade de Brasília (UnB). 

Tem como objetivo proporcionar momentos de reflexão, após os 

estágios supervisionados obrigatórios, sobre a formação pessoal, 

profissional e atuação docente dos professores em formação.  

Sendo ofertada na modalidade a distância com alguns encontros 

presenciais, está proposta com carga horária de 30h/a 

correspondendo a dois créditos.  

Está estruturada em cinco tópicos: “Como me tornei o que 

sou?”, “Como me fiz Professor?”, “O que foi o estágio para 

você?”, “Ser Professor?” e “Evolução da sua Prática Docente” 

(ver tabela 1). 

O público-alvo são estudantes de cursos de licenciatura a 

distância que já tenham cursado os estágios supervisionados.  

 

Visando a qualidade da produção e o aproveitamento da 

disciplina, sugiro que o cursista apresente a dedicação de 

aproximadamente 6 horas semanais. 

O material didático é disponibilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle, sendo composto por: material de estudo 

básico (textos básicos – Word, pdf, Power point, vídeos) e material 

de estudo complementar (textos complementares, sites, entre 

outros). 

Ementa: Os muitos professores que tivemos ao longo da vida. 

Enfoque no sujeito e na sua formação. Autoconhecimento 

através da reflexão do eu e da construção do autorretrato. A 

influência dos professores que tivemos na escolha da profissão 

professor e na sua atuação como docente. Reflexões sobre o 

desenvolvimento do estágio. Relação dimensão pessoal e 

profissional. Vantagens, desafios e expectativas da profissão 

professor. Evolução da prática docente. 

3 



 

PERÍODO TEMA ATIVIDADES 

 

 

 

      1ª Semana 

 

 

 

 

 

Como me tornei o que 

sou? 

 

 

- Leitura do texto: Foram muitos, os professores de Bartolomeu Campos 

de Queirós; 

- Assistir ao vídeo: O que você quer ser quando crescer; 

- Participar do fórum: Vamos lembrar como tudo começou? 

- Realizar a atividade: Autorretrato desenhado. 

 

 

 

      2ª Semana 

 

 

 

Como me fiz Professor? 

 

- Leitura do texto: Os professores que tivemos e a formação de nossa 

identidade como docentes: um encontro com a nossa memória; 

- Leitura do texto: A Origem do desejo Apaixonado de Ser Professor; 

- Participar do Fórum: Como me fiz Professor? 

 

      

      3ª Semana 

 

 

O que foi o estágio para 

você? 

 

- Leitura do texto: Reflexões sobre o Estágio/ Prática de Ensino na 

Formação de Professores de Maria Socorro Lucena Lima; 

- Biografia Educativa – Refletindo sobre a vivência dos estágios. 

Tabela 1. Cronograma da disciplina Tópicos de Ensino em Ciências 
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4ª Semana 

 

 

 

              Ser Professor? 

 

- Leitura do texto: Para uma formação de professores construída dentro da 

profissão de António Nóvoa; 

- Assistir ao vídeo: Um bom professor, um bom começo; 

- Atividade (Power point): Vantagens, Desafios e Expectativas de minha 

profissão. 

 

 

5ª Semana 

 

 

      Evolução da sua  

      Prática Docente 

 

- Leitura do Texto: Ser Professor Reflexivo de Isabel Alarcão; 

- Assistir ao vídeo: Ser professor, uma reflexão cantante; 

- Participar do Fórum: Evolução da sua prática docente; 

- Atividade: Confecção de Tirinha. 

 

Atividade 

desenvolvida 

ao longo da 

disciplina 

 

 

        Álbum da Vida 

 

- Leitura do roteiro Álbum da Vida; 

- Participar do Fórum: Construindo o Álbum da Vida (opcional); 

- Entrega do Álbum da Vida. 
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Atividades desenvolvidas na disciplina 

“Tópicos de Ensino em Ciências” 
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1ª Semana – Como me tornei o que sou? 

 

 Fórum - Vamos lembrar como tudo começou? 

 

Prezados Estudantes! 

A partir de agora vamos mergulhar pela nossa história e lembrar 

como tudo começou! 

Como companheiro de viagem teremos o Pequeno Príncipe, 

morador de um minúsculo planeta, contava apenas com a 

companhia de uma flor, três vulcões e resolve viajar e conhecer 

outros planetas, seus habitantes e como vivem. 

A cada planeta visitado e a cada habitante conhecido vê-se uma 

história diferente que convida o leitor a viajar para dentro de si 

próprio e conhecer melhor os pequenos mundos existentes dentro 

de si. Cada aventura do Pequeno Príncipe nos remete a nossa 

infância e a refletir sobre o que somos. 

 

 

Assim, convido a vocês a viajar para dentro de si e relembrar as 

pessoas, os momentos, os lugares, os livros que marcaram sua 

vida. A partir da leitura do texto “Foram muitos, os professores” 

do autor Bartolomeu Queirós e do desenho do seu autorretrato, 

quais são as pessoas que contribuíram para você tornar-se a 

pessoa que é hoje? 

Vamos conversando... 

Abraços  
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 Autorretrato desenhado (adaptado de Serrão e Baleeiro) 

 

 Objetivos: 

- Aprofundar a percepção de si mesmo; 

- Perceber as motivações que interferem nos pensamentos, 

sentimentos e ações. 

 

 Material: 

- Papel ofício; 

- Lápis, borracha e lápis de cor ou de cera; 

- Entre outros. 

 

 Desenvolvimento: 

 

1. Desenhar em uma folha de papel uma figura humana de 

frente, da cabeça aos pés. 

 

2. Ao terminar, colocar o desenho à sua frente. Olhar para a 

figura, entrar em contato com ela, dar-lhe uma identidade, uma 

vida. 

Observação:  

Autoconhecimento é conhecer a si mesmo, as características da 

personalidade, os próprios sentimentos, inclinações, gostos, 

preferências, necessidades, sonhos, etc.. O autoconhecimento é 

muito importante para a nossa vida. Quando nos conhecemos 

compreendemos melhor nossas próprias atitudes. Somos capazes 

de reconhecer nossos erros e recomeçar. Quando 

compreendemos as razões das nossas ações é muito mais fácil 

mudá-las quando preciso. 

 

3. No seu desenho responda por escrito às solicitações a seguir: 

- Saindo da cabeça do desenho, fazer um balão com três 

ideias que ninguém poderá modificar;  
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- Saindo da boca, fazer um balão com uma frase que foi 

dita e da qual se arrependeu e outra frase que precisa ser dita e 

ainda não o foi;  

- Do coração, sair uma seta, indicando três paixões que 

não vão se extinguir. Obs.: o objeto da paixão não precisa 

necessariamente ser alguém, podendo tratar-se de uma ideia, 

uma atividade, etc.; 

- Na mão direita do personagem, escrever um sentimento 

que este tem disponível para oferecer; 

- Na mão esquerda, escrever algo que ele tem necessidade 

de receber; 

- No pé esquerdo, escrever uma meta que deseja alcançar; 

- No pé direito, escrever os passos que precisa dar em 

direção a essa meta. 

 

 

4. Observações: 

- A seguir há um modelo de autorretrato para que vocês entender 

a tarefa, mas o esperado é cada um desenhe seu próprio 

autorretrato. 

- Desenhar o seu autorretrato em papel ofício e colorir. A 

atividade pode ser entregue de duas maneiras: 

(1) Escanear e encaminhar pela plataforma. 

(2) Entregar o desenho para a tutora no encontro 

presencial. 

- Enquanto desenha reflita sobre tudo que contribuiu para você se 

tornar a pessoa que é hoje. 

 

Referência: 

SERRÃO, M. BALEEIRO, M. C. Aprendendo a ser e a 

conviver. São Paulo: FTD, 1999. 
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2ª Semana – Como me fiz professor? 

 

 Fórum – Como me fiz professor? 

 

Caros Estudantes! 

Nas leituras que realizamos nestas primeiras semanas vimos 

como diferentes pessoas contribuem para nossa formação pessoal 

e profissional. No texto da primeira semana "Foram muitos, os 

professores" vimos como nossos pais, avós e pessoas próximas a 

nós contribuíram para sermos quem somos hoje. 

Nesta semana vamos refletir como vocês se constituem 

professores de ciências? Você escolheu ou foi escolhido pela 

profissão? Quais eventos e experiências marcaram essa escolha? 

Nas primeiras páginas do livro "O Pequeno Príncipe" - o aviador 

fala sobre os desenhos nº 1 e 2 que fez durante a infância, 

comenta também como os adultos interpretavam os desenhos 

dele de outra maneira, conforme podemos ver no trecho a seguir. 

 

"Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e 

perguntei se o meu desenho lhes dava medo. 

Responderam-me: "Por que um chapéu daria medo? Meu 

desenho não representava um chapéu. Representava uma 

jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da 

jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender 

melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações 

detalhadas (...)" (págs. 07 e 08). 

Para compreender o significado que os desenhos tinham para o 

aviador era necessário ver além do evidente. E para você, 

professor, o que está além do evidente em sua formação docente? 

E como você percebe isso? 

Vamos discutindo... 

Aguardo a participação de todos! 

Abraços  
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3ª Semana – O que foi o estágio para você? 

 

 Biografia educativa - refletindo sobre a vivência dos 

estágios 

 

Prezados Estudante! 

Nos semestres anteriores vocês realizaram o Estágio 

Supervisionado no Ensino de Ciências (ESEC) e o Estágio 

Supervisionado no Ensino de Biologia (ESEB) e como atividade 

principal vocês desenvolveram as narrativas. 

Agora chegou o momento de vocês escreverem uma Biografia 

Educativa sobre as reflexões e os aprendizados construídos ao 

longo dos estágios, as experiências vivenciadas. Para quem já 

atuava como professor o momento do estágio contribuiu para 

repensar aspectos da sua prática docente? E para quem não 

atuava como professor quais foram os principais aprendizados 

construídos? 

 

 

Segundo Josso (2010, p. 64), a “Biografia Educativa trata-se de uma 

narrativa centrada na formação e nas aprendizagens do seu autor 

permitindo refletir sobre o passado para propor novas ações tanto no 

presente, quanto no futuro”. 

"Somos sempre aprendizes da profissão e estagiários da vida" 

(Alves Franco) 

 

JOSSO, M. C. Da formação do sujeito... Ao sujeito da formação. 

In ______ NÓVOA, A; FINGER, M. (orgs.). O método (auto) 

biográfico e a formação. Natal, RN; EDFRN; São Paulo, SP: 

Paulus, 2010.  
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4ª Semana – Ser professor? 

 

 Atividade – Vantagens, desafios e expectativas de minha 

profissão 

 

Segundo António Nóvoa: 

“Ao longo dos últimos anos, temos dito (e 

repetido) que o professor é a pessoa, e que a pessoa 

é o professor. Que é impossível separar as 

dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos 

aquilo que somos e que, naquilo que somos, se 

encontra muito daquilo que ensinamos. Que 

importa, por isso, que os professores se preparem 

para um trabalho sobre si próprios, para um 

trabalho de auto-reflexão e de auto-análise". 

 

 

A partir da autorreflexão de sua vida pessoal e profissional, 

considerando sua experiência nos estágios supervisionados 

realizados no curso e da sua prática como professor (se houver) 

construa uma apresentação em slides (Power point) com as vantagens, 

desafios e expectativas da sua atuação docente. 

Numa conversa com a raposa o Pequeno Príncipe percebe que 

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante”. 

No decorrer da disciplina percebemos que somos resultado das 

experiências e aprendizados que vivenciamos ao longo da nossa 

vida e que as dimensões pessoal e profissional estão entrelaçadas 

compondo a teia da vida.  

Agora é mãos a obra! 

 

NÓVOA. A. Para uma formação de professores construída dentro da 

profissão. Universidade de Lisboa. Lisboa, Portugal. Disponível em 

<http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_09por.pdf>. 

Acesso em: 20 mar. 2013. 
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5ª Semana – Evolução da sua prática docente

 Atividade – Tirinhas 

 

Caros Estudantes! 

Vocês devem produzir tirinhas de gibi que representem três períodos 

de sua atuação como professor, são eles: 

a) O primeiro contato com a prática docente; 

b) Uma situação da atual prática como professor e/ou estagiário; 

c) Um momento da formação profissional que possibilitou reflexão 

e que pode levá-lo a mudanças de sua atuação docente – que é 

chamado por Josso de momento-charneira. 

“A articulação entre esses períodos efetua-se em 

torno de ‘momentos-charneira’, designados como 

tal porque o sujeito escolheu – sentiu-se obrigado a 

– uma reorientação na sua maneira de se 

comportar, e/ou na sua maneira de pensar o seu 

meio ambiente, e/ou de pensar em si por meio de 

novas atividades. Esses momentos de reorientação 

articulam-se com situações de conflito, e/ou 

mudanças de estatuto social, e/ou com relação 

humanas particularmente intensas, e/ou com 

acontecimentos socioculturais (familiares, 

profissionais, políticos e econômicos)” (JOSSO, 

2010, p. 70). 

Momentos charneira são momentos da trajetória de formação nos 

quais o sujeito confronta-se consigo mesmo resultando em 

mudanças significativas. São aqueles que articularam fases da vida, 

momentos que são formadores da trajetória pessoal e profissional 

do sujeito. É contar e ver a história por um ângulo que foi formado 

no decorrer de todo o percurso vivido pelo ator-autor e que deixou 

uma marca formadora. 

Observação: Vocês devem desenhar e escrever o diálogo que 

representa cada um dos períodos solicitados acima dentro das 

tirinhas (segue modelo abaixo). Ah! Lembrem-se de colocarem um 

título bem criativo para cada tirinha de vocês. 

JOSSO, M. C. Da formação do sujeito... Ao sujeito da formação. In ______ 

NÓVOA, A; FINGER, M. (Orgs.). O método (auto) biográfico e a 

formação. Natal, RN; EDFRN; São Paulo, SP: Paulus, 2010. 
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Tirinhas – Refletindo sobre minha prática docente 

 

Meu primeiro contato com a prática docente... 

Título: __________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

Uma situação da atual prática como professor e/ou estágiário... 

Título: __________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 15 



 

Momentos-charneira... 

Título: __________________________________________________________________ 
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 Fórum – Evolução da sua prática docente 

 

Prezados Estudantes! 

Estamos na reta final da disciplina "Tópicos de Ensino em 

Ciências"! 

Esperamos que ela tenha contribuído para a construção de novos 

aprendizados e experiências, principalmente que vocês tenham 

iniciado o processo de reflexão docente para a formação pessoal 

e profissional de cada professor a partir da sua própria história de 

vida, levando em consideração suas vivências com o estágio e 

sua atuação em sala de aula. 

Para tanto, façam uma autoanálise e percebam como você iniciou suas 

atividades pedagógicas, sua forma de atuação, mediação em sala de 

aula... O que mudou ao longo do tempo, quais foram as mudanças de 

você professor iniciando sua prática para sua atuação hoje nos dias 

atuais? E ao longo dos próximos anos acredita que ainda mudará sua 

atuação docente? 

Relatem também neste espaço os pontos positivos (o que mais 

gostaram, o que chamou a sua atenção, entre outros), bem como 

os negativos (o que não gostaram, o que acreditam que ficou 

faltando, o que poderia ser melhorado, entre outros). 

Sabemos que refletir não é um exercício simples e nem um 

processo mecânico, esperamos que esta disciplina tenha sido um 

ponto de partida para o desenvolvimento desta capacidade em 

vocês. Como disse Antonie Saint Exupery em o Pequeno Príncipe 

"Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante". 

Parabéns a todos pela dedicação que tiveram com a disciplina. 

Conto com a contribuição de todos! 

Abraços e Sucesso!!!  
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Dinâmica - Álbum da Vida

 

 Dinâmica do Álbum da Vida 

Adaptado de Canísio Mayer 

 

 Objetivos: 

1. Fazer memória viva da vida, por meio de um jeito criativo de 

registrar os momentos que marcaram a sua história. 

2. Retomada da vida: perceber o fio condutor da sua história 

pessoal. 

3. Criar uma referência que considera a sua vida como um todo: 

experiências vividas, lugares visitados, pessoas companheiras, 

músicas marcantes entre outros. 

4. Fazer uso da imaginação e criatividade na arte de ressignificar 

a vida. 

 

 Intenções da dinâmica: 

Esta dinâmica quer lançar um olhar sobre a história vivida até o 

momento presente, porém dentro de uma perspectiva de futuro 

que ser vivido com realismos, motivação e esperança. 

 

 Material: 

- Programa Microsoft Office (Word, Power Point, entre outros); 

- Fotos do arquivo pessoal; 

- Entre outros. 

 

 Desenvolvimento: 

 

Primeiro passo: Motivar e clarear 

 

1. Motivar os participantes para a vivência desta dinâmica, isto é, 

a confecção de um álbum individual. 

2. Incentivá-los para a importância de certas atitudes durante a 

confecção desse álbum: 

a) Saber escutar a vida, deixar a história se revelar tal qual ela foi 

e não como deveria ter sido.  
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b) Consultar pessoas conhecidas - pais, avós, tios, amigos... - que 

possam ajudar a recordar fatos importantes da vida de cada 

pessoa. 

c) Evitar todo e qualquer tipo de juízo moral, mais acolher toda 

história individual do jeito como ela aconteceu. 

d) Desenvolver uma consciência sadia e equilibrada diante do 

passado, isto é: 

• Reconfigurar: aceitar o que aconteceu, mesmo que se 

discorde de algumas experiências, pois o fato de discordar não 

significa negar o que tenha acontecido com você. 

• Aprender: tirar lições de vida do passado para os 

momentos presentes e futuros do viver. 

• Confiar: todos os problemas são relativos. Ao longo da 

vida você superou dificuldades, desafios, obstáculos... Com os 

que surgirem no presente e no futuro, você também poderá ser 

mais forte. 

 

Segundo passo: Sugerir pistas para a confecção do álbum: 

 

1. Prazo para entrega do álbum: última semana da disciplina. 

2. Fórum de socialização dos álbuns. 

3. Segue abaixo alguns tópicos na sequência de “Decálogo dos 

D’s” que poderão ajudar na confecção do álbum. 

 

 

DECÁLOGO DOS D’s 

 

1. Desenhar ou representar 

a) Alguns aspectos da árvore genealógica: irmãos, pais, avós, 

bisavós... Procedência, descendência... 

b) Algumas características de sua família. Por exemplo: 

persistência, simplicidade... 

c) Algumas características de sua personalidade. 

 

2. Descobrir e descrever alguns aspectos da história de vida 

a) A origem do nome: das razões dos seus pais terem dado este 

nome.  

b) As maiores qualidades e buscas do pai, da mãe, dos irmãos... 

Como são eles? 

c) As experiências ou acontecimentos de cada idade, caso seja 

possível. Por exemplo, no primeiro aninho de vida, meus pais me 

falaram que eu tive ótima saúde, do segundo aninho fizemos 

uma viagem para...; meu primeiro beijo foi aos...; meu primeiro 
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amor foi...; e assim por diante. O importante neste recordar é 

registrar fatos e experiências centrais vividos em cada momento 

da sua vida: no nascimento, nos primeiros anos de vida, na fase 

de criança, adolescente, jovem, adulto... 

d) Descrever os cinco momentos mais felizes da sua vida: 

Quando foram? Como? Quem fez parte? O que aprendi para a 

vida? 

 

3. Dividir e caracterizar a história em blocos 

a) Dos 0 até os 7 anos: tempo de total dependência dos pais; 

b) Dos 7 aos 12: tempo de descobrimento de novos amigos; 

c) Dos 12 aos 18: tempo de descobrimento de mim mesmo, 

tempo de turbulências no campo afetivo..., 

d) E assim por diante. 

 

4. Desafios e dificuldades 

a) Quais foram os maiores desafios que você já enfrentou em sua 

vida? Como os superou? 

b) Que lições tirou para sua vida presente e futura? Quais foram 

as maiores dificuldades encontradas ao longo da vida: 

- Em relação à arte – ou milagre – de sobreviver? 

- Nas relações humanas? 

- No convívio com seus pais, irmãos e demais familiares? 

- Em relação aos amigos? 

- Em relação aos estudos? 

- Em relação ao trabalho? 

- Em relação às escolhas? 

 

5. Dádivas 

Anote os nomes de todas as pessoas que fazem parte da sua 

história pessoal. 

a) Do lado de cada nome, coloque algo que você aprendeu de 

cada pessoa e que você tentou ser para elas. Por exemplo: do pai 

aprendi a importância da “seriedade” nos negócios e tentei ser 

para ele um “filho amigo”; do tio aprendi a importância de se ter 

uma mística de vida e tentei ser para ele um “ouvinte, um 

aprendiz”... e assim por diante. 

b) Anote, pinte ou represente criativamente todos os outros 

presentes, dons, dádivas que você recebeu ao longo de sua vida. 

 

6. Destacar 

Colocar no álbum algumas lembranças da sua vida, como, por 

exemplo:  
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a) Símbolos e/ou objetos guardados, recordações mantidas: de 

lugares, pessoas, situações... Por exemplo, um ingresso de algum 

espetáculo assistido... 

b) Fotos significativas, histórias de vida ouvidas, frases 

refletidas... 

 

7. Descobrir e representar 

a) Anotar o nome de algumas músicas significativas: na infância, 

adolescência, juventude... até os dias atuais. 

b) Registrar alguns poemas que deixaram suas marcas, lemas e 

frases sugestivas... 

 

8. Desvendar 

Encontrar um jeito de representar no álbum: 

a) Os sonhos que você mais alimenta na vida, hoje. 

b) As experiências que gostaria de viver. 

c) Os lugares que gostaria de visitar. 

d) As pessoas que gostaria de conhecer. 

 

9. Decálogo de aprendizados 

Aqui seria interessante retomar a história vivida e tentar escrever 

dez aspectos que marcaram a caminhada até o momento 

presente. Essa reflexão poderá se inspirar na frase de Cora 

Carolina quando diz que “o tempo muito nos ensinou: ensinou a 

amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar as 

palavras e pensamentos negativos. Enfim acreditar nos valores humanos, 

ser otimista!”. Esse decálogo poderá ser intitulado, por exemplo, 

de “Aprendi com a vida”. 

 

10. Denominar o álbum 

Depois de todos os aspectos retomados, refletidos, acolhidos e 

representados no álbum, dá-se um título que deverá ser criativo, 

curioso e atraente e que tenha “a cara” de tudo o que consta no 

mesmo. 

 

 

Sugestão:  

Continue confeccionado o seu álbum com tudo que a vida vai nos 

reservando. Pois, a vida é um livro e você é o autor... 

 

 

MAYER, C. Dinâmicas de grupo e textos criativos. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2007. 
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Links dos textos e vídeos 
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1ª SEMANA – COMO ME TORNEI O QUE SOU? 

Texto: Foram muitos, os professores de Bartolomeu Campos de 

Queirós 

Link: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_3.pdf 

Vídeo: O que você quer ser quando crescer 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=IAnzAWt5tCI 

2ª SEMANA – COMO ME FIZ PROFESSOR 

Texto: Os professores que tivemos e a formação de nossa 

identidade como docentes: um encontro com a nossa memória 

Link:_http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/a

rticle/view/86/134 

Texto: A Origem do desejo Apaixonado de Ser Professor 

Link: http://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/6678/o-

esforco-reflexivo-de-fazer-da-vida-uma-historia.aspx 
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4ª SEMANA – SER PROFESSOR? 

Texto: Para uma formação de professores construída 

dentro da profissão de António Nóvoa 

Link:_http://www.revistaeducacion.mec.es/re350/re350_

09por.pdf 

Vídeo: Um bom professor, um bom começo... 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=2fgE2hGZbA8 

 

3ª SEMANA – O QUE FOI O ESTÁGIO PARA VOCÊ? 

Texto: Reflexões sobre o Estágio/ Prática de Ensino na 

Formação de Professores de Maria Socorro Lucena 

Lima 

Link:_http://www2.pucpr.br/reol/index.php/dialogo?d

d1=1836&dd99=view 

 

5ª SEMANA – EVOLUÇÃO DA SUA PRÁTICA DOCENTE 

Texto: Ser Professor Reflexivo de Isabel Alarcão 

Link:_http://www.alemdasletras.org.br/biblioteca/artigo_e

specializados/Ser_professor_reflexivo_Isabel_Alarcao.pdf 

Vídeo: Ser professor, uma reflexão cantante 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=ZIOvbmoAPjg 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

 Este caderno de suporte e orientações para o Professor é produto do trabalho elaborado no contexto 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília – UnB no qual foi orientado pela 

Professora Doutora Maria de Fátima da Silva Verdeaux, do Instituto de Física da UnB e coorientado pelo 

Professor Doutor Walmir Thomazi Cardoso do Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC/SP, e deriva da preocupação em inserir tópicos de Astronomia indígena brasileira nas aulas 

de Física do Ensino Médio. Nele é possível encontrar alguns mecanismos didáticos de apoio ao Ensino de 

Astronomia com o propósito de difundir e popularizar esta ciência nas escolas públicas e privadas. 

 A finalidade deste material é auxiliar e contribuir com a prática do Professor de Física do Ensino 

Médio no processo de construção do conhecimento de ciências, em especial, o ensino de Astronomia indígena 

brasileira. Além de apresentar algumas ferramentas didáticas o Caderno visa uma quebra da rotina no 

ambiente escolar e uma possibilidade de enriquecimento de conhecimentos culturais durante as aulas. 

Permite, ainda, levar ao leitor a pesquisar a história e os conceitos aqui abordados ou sugeridos. Procurou-se 

tratar os fenômenos astronômicos com o uso de uma linguagem acessível. 

 Este material foi elaborado exclusivamente para o Professor de Física, podendo ser adaptado para o 

Professor de Ciências, pensando exatamente na escassez de materiais publicados sobre o tema. Não é 

pretensão que se torne uma coletânea de tudo que existe sobre a Astronomia praticada pelos povos indígenas 

do Brasil e nem mesmo uma solução para o Ensino de Astronomia ou para as aulas de Física sendo, portanto, 

um material em contínuo desenvolvimento. O objetivo é justamente fazer com que a aplicação das atividades 

aqui descritas sejam testadas nas mais diversas situações e públicos, na esperança de receber críticas e 

comentários para aperfeiçoar o material. Espera-se, também, que este Caderno se torne uma ferramenta útil 

e agradável no processo de ensino-aprendizagem e que se constitua um auxílio real aos seus estudos. 

 Na busca de uma melhor compreensão e tendo discorrido sobre o pressuposto pedagógico que 

nortearam o planejamento, este Caderno foi dividido em duas partes. A primeira delas é dedicada ao Texto 

reflexivo de apoio e a segunda apresenta sugestões de atividades didáticas. Com essa estrutura presumisse 

ter contemplado a metodologia e concretizado uma proposta para o Ensino de Astronomia. 

 Sabemos que um ensino adequado de Astronomia nas aulas de Física pode estimular o raciocínio e a 

curiosidade dos estudantes e, ainda, ajudar a formar cidadãos mais aptos a enfrentar os desafios da 

sociedade, dando à população a oportunidade de melhores condições para participar dos debates cada vez 

mais sofisticados sobre temas científicos que estão presentes em nosso cotidiano. 

 Assim sendo, agradeço, a todos aqueles que manifestarem suas sugestões no sentido de dar clareza, 

correção e melhor compreensão a este Caderno. As sugestões, críticas e comentários dos colegas 

professores e dos estudantes – indispensáveis para aprimoramento deste material – são sempre bem-vindos 

e podem ser encaminhados para o e-mail: diones.araujo@catolica.edu.br ou ppgec@unb.br. 

 

 Faça um bom uso deste material! 

 

Diones Charles Costa de Araújo - Físico-educador  

mailto:diones.araujo@catolica.edu.br
mailto:ppgec@unb.br
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INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo em que vivemos é um lugar grandioso, estendendo-se em todas as direções aparentando 

não ter fim. É neste extenso e misterioso Universo que conseguimos enxergar as mais fantásticas variedades 

de coisas: terra, água, plantas, animais, pessoas, Lua, Sol, planetas, galáxias, etc. O conhecimento da natureza, 

do espaço e das estrelas fez com que a curiosidade humana aumentasse juntamente com a sua evolução. A 

necessidade em investigar o mundo natural e o desejo de romper o limite da razão vem acompanhando o 

homem desde o período pré-histórico. O mais primitivo ser humano se interessou em observar os fenômenos 

que ocorriam à sua volta, bem como em tentar compreendê-los (PRAZERES, 2008). 

A claridade do dia e a escuridão da noite, o posicionamento do Sol, a Lua e seus movimentos, os 

eclipses e muitos outros fizeram com que o homem examinasse por longos anos os astros na tentativa de 

explicar seus comportamentos. Relatos através do tempo mostram que a busca dessas respostas originam o 

que hoje se conhece por Astronomia, a ciência mais antiga que se tem vestígio. Os registros astronômicos 

mais remotos datam de aproximadamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios 

(OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2004). 

Na Astronomia antiga, as civilizações confiavam nos movimentos aparentes dos objetos celestes e a 

posições do Sol e da Lua serviam para medir o tempo em dias, meses e anos. Observadores constantes dos 

astros, os povos antigos tiveram a oportunidade de não apenas conhecer e prever fenômenos que ocorriam a 

sua volta, mas como também em criar métodos para determinar a sua posição na superfície da Terra, o início 

das estações do ano e, principalmente, as atividades agrícolas. Esses povos não faziam Astronomia só por 

fazer, pois tudo tinha uma razão lógica para eles. Além da parte prática, havia também a religiosa, de ritual e 

culto aos mortos, de fertilidade, que também estavam relacionados à Astronomia. Deuses e semi-deuses era 

homenageados. Muitos acreditavam que os astros eram verdadeiros deuses de veneração e para outros, 

símbolo de respeito e divina adoração. Para Faria (2009, p. 13) o desconhecimento da verdadeira natureza dos 

astros deve ter produzido no homem primitivo um sentimento misto de curiosidade, admiração e temor, 

levando-o a acreditar na natureza divina dos corpos.  

Não diferentemente de outras culturas, os índios brasileiros também praticavam e ainda praticam a 

Astronomia, pois tudo tinha e tem um motivo, uma razão. Além da parte prática, com finalidade de orientação 

geográfica, há uma parte religiosa, de rituais e cultos, de fertilidade, etc. É evidente, no entanto, que nem 

todos os grupos indígenas, mesmo de uma mesma etnia, atribuem idênticos significados a um determinado 

fenômeno astronômico específico, e a razão disso está no fato de cada grupo ter sua própria estratégia de 

sobrevivência (AFONSO, 2013). 

 Estudar os costumes, a religião e os mitos, bem como os conhecimentos astronômicos dos povos 

indígenas brasileiro produziu um enorme interesse em tentar compreender a origem da Astronomia no Brasil. 

Porém, a falta de fontes de estudos publicados e o próprio processo de extermínio desses nativos durante a 

colonização acabaram limitando à possibilidade de apurar os conhecimentos adquiridos pelas culturas 

indígenas e, como consequência, o acesso às informações se tornaram bastante reduzidas. Contudo, 

trabalhos desenvolvidos por astrônomos brasileiros como Germano Bruno Afonso, Professor Walmir Thomazi 

Cardoso e outros que dedicam suas pesquisas sobre Arqueoastronomia e Etnoastronomia, apesar serem 

áreas restritas, estão buscando resgatar e compreender a verdadeira história da Astronomia brasileira e 

manter viva a Astronomia praticada por nossos povos indígenas. 
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PARTE I: TEXTO DE APOIO 
 

 

 Atualmente, percebe-se que nas aulas de Física quando a história da Astronomia é abordada, ensina-

se para os estudantes as ideias de importantes astrônomos gregos, como Tales de Mileto (VI séc. a.C.), que 

dizia que o Universo era esférico; Pitágoras (VI séc. a.C.) que preconizava o movimento perfeito dos astros; 

Aristóteles (IV séc. a.C.) com a teoria dos quatro elementos; Ptolomeu (II séc. d.C.) com o universo girando ao 

redor da Terra; e o polonês Copérnico (1473-1543) com seu sistema heliocêntrico; o aprimoramento do 

telescópio pelo italiano Galileu Galilei (1564-1642) e sua tese em defesa a Copérnico de que a Terra não ficava 

no centro do universo; entre outros importantes fatos. No entanto, esquece-se de mencionar, ou 

simplesmente omiti-se, que outras visões sobre o céu e o Universo existem, com é o caso dos indígenas de 

várias regiões da América e, principalmente, do Brasil. 

 O texto de apoio presente neste Caderno tem caráter reflexivo e sua finalidade é direcionar e 

contribuir com a prática do Professor, acreditando-se que será útil e facilitará à criação e a elaboração do 

planejamento de sua(s) aula(s). Nesta seção aborda-se em particular a Astronomia indígena brasileira e 

estabelece-se uma relação com as outras formas de interpretar o céu noturno na visão de outras culturas. 

Espera-se, assim, apresentar esse panorama sobre a Astronomia indígena como mais uma forma de 

conhecimento. 

 As estratégias apresentadas na Parte II deste material são recursos didáticos que foram elaborados 

para complementar o texto e enriquecer as aulas. Apesar de o texto ter sido construído visando à prática do 

Professor, sugere-se que seja utilizado, também, pelos estudantes. 
 

 
 

 

1. UM PANORAMA SOBRE ASTRONOMIA INDÍGENA BRASILEIRA 
 

 

 Se fosse possível olharmos para o céu a partir de diferentes referenciais culturais e/ou teóricos, o 

que veríamos? (BORGES, s/d). A resposta para essa pergunta parece ser óbvia levando-se em consideração 

de que parece existir um único céu. Como o céu é construído pelo olhar existem alterações em sua essência a 

ponto de fazê-lo existir diversificadamente dependendo do modelo explicativo a que o próprio céu está sujeito. 

Assim, são diversas as maneiras de observar o céu, interpretá-lo, classificá-lo, nomeá-lo e seu conhecimento 

é sem dúvida um elemento importantíssimo para o desenvolvimento de muitas culturas. O céu estrelado, por 

exemplo, impressiona por sua beleza e provavelmente não exista povo ou cultura ancestral, sobre o planeta, 

que tenha deixado de dedicar enorme importância simbólica para os pontos brilhantes que sucedem o Sol, no 

manto escuro da noite (CARDOSO, 2007, p. 109), ou seja, as tradições astronômicas estão presentes desde os 

primórdios da humanidade. 

 Alguns povos antigos como os Maias, ao interpretar o elo entre os astros e a Terra desenvolveram o 

seu próprio calendário e fizeram previsões relacionadas às transformações da natureza. Nossos 

antepassados europeus e africanos, os aborígenes australianos, os árabes, os habitantes do extremo oriente 

e outros tantos, representaram parte de suas construções mentais e míticas entre as estrelas, ou ainda nos 



 

 

9 
 

espaços entre elas, nas faixas claras e escuras da Via Láctea1 e assim por diante (AVENI in: WALKER, 1997, p. 

426 apud CARDOSO, 2007, p. 109). Para Cardoso (2007, p. 109) o céu estrelado é um lugar de edificação do 

pensamento humano e isso jamais poderia se diferente para os índios que habitam o Brasil. 

 A Astronomia tem assumido vários papéis importantes no panorama do desenvolvimento científico e 

tecnológico (CARDOSO, 2007). Levando-se essa ciência para o campo da educação, ela vai além de ensinar 

conceitos ou transmitir conhecimentos sobre os corpos celestes e/ou explicar a razão de seus movimentos, 

ou seja, está presente também na história da humanidade e tem relação direta com ritmos mitológicos, ritos 

religiosos, atividades econômicas como agricultura e pesca. Assim, a Etnoastronomia, chamada atualmente de 

Astronomia Cultural, tem sua importância para a compreensão tanto do funcionamento da vida no planeta 

Terra como em todo processo histórico da humanidade.  

 A Astronomia discutida neste trabalho não se trata da praticada nos centros de pesquisa em 

Astrofísica, nos observatórios e na vida acadêmica (CARDOSO, 2007), mas sim de uma Astronomia investigada 

e executada na ótica da Etnoastronomia indígena brasileira. Em ambos os casos, o que se encontra subjacente 

é uma disputa entre o que se denomina de saber universal (aquele produzido pela ciência tal qual esta se 

constitui e se encontra hegemonizada) e saberes locais (isto é, qualquer outra forma de produção de 

conhecimento que se constitui fora do mundo acadêmico) (BORGES, s/d). 

 A Etnoastronomia é a ciência que tem por fim estudar, por intermédio dos costumes de um povo, os 

seus conhecimentos astronômicos (MOURÃO, 1987, p. 289) e por meio dela é possível perceber o universo das 

sociedades numa perspectiva relativa, ou seja, perceber a pluralidade cultural que envolve a construção 

social da realidade e a consequente necessidade de respeitar as diferenças que daí emergem (FARES, 2004). 

O termo Etnoastronomia foi inicialmente usado na década de 1970 e a origem da palavra é grega, vindo de uma 

composição entre “ethnos” que significa povo, “astro” que significa estrela e “nomos” que quer dizer lei. 

Segundo Cardoso (2004, p. 113): 
 

No trabalho em Etnoastronomia é possível perceber que há semelhanças metodológicas na busca 
de fontes estudadas pelos pesquisadores ligados à história da Ciência e Tecnologia, História da 
Matemática bem como aqueles que se dedicam à pesquisa em Astronomia, praticada de uma 
maneira não convencional. Isto é, praticada fora do ambiente estrito da Astronomia de pesquisa 
nos observatórios e grupos ligados ao desenvolvimento de Astrofísica ou Cosmologia, teórica ou 
experimental. Esse conhecimento que vem sendo desenvolvido acerca da Astronomia praticada de 
uma maneira ampla ou até aquela que se desenvolve no seio das Culturas diversas é, 
necessariamente, e, no mínimo, uma área interdisciplinar do conhecimento. Essa área do 
conhecimento tem sido chamada de Etnoastronomia a exemplo de outros conhecimentos 
desenvolvidos na mesma esteira e sob o mesmo prefixo. O nome se referencia apenas no que 
existe de étnico na Astronomia, ou seja, naquilo que se relaciona com o uso ou desenvolvimento 
da Astronomia nas várias culturas ao longo do tempo e territórios diversos. A Etnoastronomia, 
assim como a Etnomatemática, pode ser pensada como a Astronomia que é praticada pelas 
pessoas sem nem mesmo elas se darem conta objetivamente disso, e entenderem o porquê de 
estarem praticando Astronomia. 

                                                 
1 A Via Láctea, esse campo de estrelas visíveis no cinturão de nossa Galáxia, ocupou uma importante posição na mitologia dos 
povos antigos que a viam como um lugar privilegiado para a morada de seus deuses. Ela representou o Nilo Celeste para os 

egípcios e o Caminho da Anta para os tupis-guaranis. Muitas etnias africanas a chama de “Caminho de Estrela”, e dizem que ela 
organiza o céu e faz com que o Sol retorne ao lado leste ao amanhecer. Na América do Sul, a Via Láctea era vista como um guia, 

no céu, do Caminho do Peabiru, um trajeto indígena pré-colombiano e transcontinental que, supostamente, ligava o oceano 
Atlântico ao oceano Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai e Perú. (AFONSO, 2006, p. 76). 
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 No que tange à história da Astronomia no Brasil, pode-se dizer que ela teve origem antes mesmo da 

chegada da esquadra portuguesa em terras brasileiras no ano de 1500. Para ser mais preciso, a Astronomia 

originou-se com os diversos povos indígenas que habitavam esse território e provavelmente já possuíam 

alguns conhecimentos astronômicos naquela época. As atividades cíclicas, como plantio e colheita de 

alimentos, eram determinadas pelo surgimento ou desaparecimentos de alguns astros e com Astronomia 

própria, os índios brasileiros definiam a contagem de dias, meses e anos, a duração das marés, a chegada das 

chuvas, desenhavam no céu história de mitos e seus códigos morais, fazendo do firmamento esteio de seu 

cotidiano (AFONSO, 2006). Esses conhecimentos são encontrados normalmente em registros arqueológicos 

(pinturas rupestre) e na tradição oral dos povos indígenas contemporâneos. 

 É evidente, no entanto, que nem todos os grupos indígenas, mesmo de uma única etnia, atribuem 

idêntico significado a um determinado fenômeno astronômico específico, e a razão disso está no fato de cada 

grupo ter sua própria estratégia de sobrevivência (AFONSO, 2006). Para Fonseca, Pinto e Jurberg (2007, p. 5) 

o conjunto de entendimento, interpretações e significados fazem parte de uma complexidade cultural que 

envolve linguagem, sistema de nomes e classificação, modos de uso de recursos naturais, rituais, 

espiritualidade e maneiras de ver o mundo. Desse modo, 

 

o conhecimento da relação Terra/Céu mostra-se particularmente relevante para a vida de povos 
indígenas, dado que a relação tempo-espaço-vida pauta-se pela inteligibilidade (classificação, 
nomeação, ritualização) dos fenômenos meteorológicos (tempo de chuva, seca, movimento e 
formação de nuvens, passagem das estações, movimento dos ventos e das marés), bem como 
daqueles de ordem celeste, tais como, dia/noite, fases da lua, eclipses, cometas, constelações, 
configurações do céu relativamente a duas variáveis: posição geográfica da observação e 
período do ano. O cotidiano tribal depende dos dados observacionais e experimentais que essa 
leitura do mundo fornece. (BORGES, s/d, p. 4). 

 

 É a partir desses conhecimentos que os indígenas, visando a sua sobrevivência, além de transformar 

a natureza, estabelece uma relação sociocultural em forma de sequências ordenadas de eventos (plantio, 

colheita, caça, pesca, festas e rituais), mediante as quais encontram-se representadas as relações entre 

tempo social e o tempo cósmico, as quais, por sua vez, determinam um conjunto de prática e saberes que 

organizam as atividades produtivas e rituais de uma sociedade. Segundo Jafelice (2011, p. 2): 
 

Quando o homem primitivo - ou o índio brasileiro, desde os tempos mais remotos – olhou pela 
primeira vez para o céu, ele certamente ficou assombrado com a beleza e grandiosidade do 
mesmo. Ele ficou maravilhado ao observar o Sol, a Lua, as estrelas e os fenômenos celestes. E 
quando, na sua luta pela sobrevivência contra uma natureza hostil, percebeu como estes astros 
influenciavam fenômenos terrestres ao longo do ano, ele pôde usar esse conhecimento para 
tornar sua vida mais amena e segura. Outros povos, aprendendo com o povo do qual ele fazia 
parte, também puderam usufruir desse conhecimento e das vantagens que este trazia, passando-
o adiante para outras culturas. 

 

 Além dos movimentos aparentes do Sol e da Lua, a composição de figuras, reconhecidas/lembradas 

em grupos de estrelas, as constelações, possibilita a compreensão de ciclos naturais, úteis na decisão dos 

momentos propícios à realização de determinadas tarefas cotidianas (BARROS, 2004). 

 As constelações formam figuras imaginárias, criadas para reunir grupos de estrelas aparentemente 

próximas, visíveis a olho nu, tendo em vista nomear cada uma delas era tarefa difícil (AFONSO, 2006, p. 52). O 
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céu estrelado foi talvez a primeira atividade exploratória dos índios brasileiros conforme apresenta algumas 

inscrições rupestres datadas antes do descobrimento do Brasil. Neste passado recente (levando em 

consideração as civilizações mais antigas), o céu era observado pelos indígenas como sinônimo de medo e 

admiração, espanto e respeito, provocando profundo sentimento de adoração. Os astros eram considerados 

como verdadeiras divindades e o céu sagrado servia de morada aos deuses. Olhando para o céu em noites 

extremamente escuras, os índios pré-cabralinos2 inventaram figuras imaginárias de seres lendários e de 

animais pertencente à fauna brasileira. Cada tribo tinha as suas próprias constelações que serviam como 

calendário, para lembrar épocas do ano e explicar fenômenos naturais que ocorriam a sua volta. 

No Brasil, a arte rupestre dos índios pré-cabralinos são as principais fontes de estudos e as mais 

importantes que conseguiram explicar as antigas constelações indígenas. Em enormes paredes de pedra, 

tribos esculpiam, há mais de quinhentos anos, todas as constelações da esfera celeste. 

 Os conhecimentos adquiridos tradicionalmente ao longo dos anos pelos indígenas permitiram um 

conjunto de entendimento, interpretações e significados que fazem parte de uma complexidade cultural que 

envolve linguagem, sistema de nomes e classificação, modos de uso de recursos naturais, rituais, 

espiritualidade e maneira de ver o mundo. Desse modo, a familiarização do céu é um elemento importante na 

vida desses povos e a criação das constelações demonstra como o contexto cultural é fundamental na 

elaboração e sistematização das formas de representação e conhecimento de cada tribo. Portanto, a 

observação do céu é base de parte substancial do conhecimento indígena e a representação simbólica 

permite um conjunto de valores, costumes e crenças próprias. Segundo Borges (s/d, p. 6), 
 

As representações frequentemente associam as “formas” estelares, bem como de outros corpos 
celestes, as figuras ou elementos do meio ambiente. Esse processo de simbolização é o modo 
próprio como cada sociedade ordena e sistematiza essas relações: “casa da cobra”, “casas de 
maribondo” são exemplos de constelações kayapó; a “onça”, uma constelação conhecida por 
alguns povos do Parque do Xingu, é formada por duas estrelas brilhantes (os olhos da onça) e o 
fundo escuro do céu (o corpo da onça); “seichu”, uma das constelações dos Tupinambá, coincide 
com o conjunto de estrelas (aglomerado estelar) que conhecemos como “Plêiades”. Um bom 
exemplo da diversidade de recortes locais do céu pode ser dado pelo seguinte exemplo: ao 
conjunto estelar, que em nossa cultura associamos a um escorpião e a uma balança, “Escorpião” 
e “Libra”, os Tapirapé associam “Uma roda de crianças comendo o rato”, enquanto que os 
Barasâna o associam a uma “Taturana com cabeça de jaguar”. 

 

 É comum entre os diversos povos indígenas brasileiros observarem o céu e enxergarem nele as mais 

diversas representações daquilo que conhecem, ou seja, um céu imaginado cheio de figuras de animais 

conhecidos de sua cultura. Sem dúvida a observação do céu está na base dos conhecimentos desses povos, 

pois nota-se que são profundamente influenciados pela precisão do desdobramento cíclicos de certos 

fenômenos celestes, tais como o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Eles observam os grupos 

de estrelas, as constelações, ao anoitecer com o intuito de as utilizarem como calendário e orientação 

geográfica até mesmo para garantir a sua sobrevivência. 

 Para aqueles admiradores (índios e não índios) da Astronomia que pretendem contemplar o céu 

indígena e a observação dos movimentos cíclicos das constelações indígenas, devem obedecer a regras 

básicas segundo Barros (2004, p. 5): adotar como ponto, ou área de observação, uma pequena parcela do 
                                                 
2 Refere-se ao período de tempo antes de Pedro Álvares Cabral, navegador português, dito o descobridor do Brasil. 
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céu, em geral, próximo ao horizonte leste; e o horário das observações deve ser sempre o mesmo. Na 

perspectiva de conhecer e identificar as constelações indígenas, Afonso (2009, p. 3) aponta três aspectos 

básicos que as diferem das concepções exteriores ocidentais: 
 

 Primeiro, as principais constelações ocidentais registradas pelos povos antigos são aquelas que 
interceptam o caminho imaginário que chamamos de eclíptica, por onde aparentemente passa o 
Sol, e próximo do qual encontramos a Lua e os planetas. Essas constelações são chamadas 
zodiacais. As principais constelações indígenas estão localizadas na Via Láctea, a faixa 
esbranquiçada que atravessa o céu, onde as estrelas e as nebulosas aparecem em maior 
quantidade, facilmente visível à noite. 
 

 Segundo, os desenhos das constelações ocidentais são feitos pela união de estrelas. Mas, para os 
indígenas, as constelações são constituídas pela união de estrelas e, também, pelas manchas 
claras e escuras da Via Láctea, sendo mais fáceis de imaginar. Muitas vezes, apenas as manchas 
claras ou escuras, sem estrelas, formam uma constelação. A Grande Nuvem de Magalhães e a 
Pequena Nuvem de Magalhães são consideradas constelações. 
 

 O terceiro aspecto que diferencia as constelações indígenas das ocidentais está relacionado ao 
número delas conhecido pelos indígenas. A União Astronômica Internacional (UAI) utiliza um total 
de 88 constelações, distribuídas nos dois hemisférios terrestres, enquanto certos grupos 
indígenas já nos mostraram mais de cem constelações, vistas de sua região de observação. 
Quando indagados sobre quantas constelações existem, os pajés dizem que tudo que existe no 
céu existe também na Terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. Assim, 
cada animal terrestre tem seu correspondente celeste, em forma de constelação. 

 

 Como são diversos os povos indígenas espalhados por todo território nacional e são muitas as 

constelações privilegia-se neste caderno, a fim de ilustrar, algumas das principais utilizadas no cotidiano de 

três povos indígenas e que foram coletadas em trabalhos acadêmicos cujos pesquisadores tiveram contato 

direto com os grupos: Guarani (AFONSO, s/d; FONSECA, PINTO e JURBERG, 2007), Tembé-Tenetehara (BARROS, 

2004) e Tukano (CARDOSO, 2007). 

 

 

1.1 Constelações indígenas brasileiras 
 

 Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas os quais os astrônomos da antiguidade 

imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1000 e 1500 

estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu 

em porções menores, mas identificá-las é em geral muito difícil. Então! Como os indígenas brasileiros 

descrevem suas constelações? A seguir serão descritas algumas das principais constelações dos povos 

Guarani, Tembé-Tenetehara, Tukano e Bororo. 

 Por meio de uma revisão de literatura nos trabalhos de Afonso (s/d) e Fonseca, Pinto e Jurberg 

(2007) foi possível catalogar e descrever as seis principais constelações dos índios Guarani apresentadas 

por esses pesquisadores. São elas: 

 

 Cruz (Kuruxu): abrange a constelação do Cruzeiro do Sul, menos a estrela intrometida. 
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 Arapuca (Aka’e Korá): abrange as constelações de Andrômeda, e as estrelas Metallah (Alfa do 

triângulo) e a 41 da constelação de Áries. 

 Homem Velho (Tuya’i): essa constelação é formada pelas constelações ocidentais de Touro, Órion e 

o aglomerado das Plêiades. Quando surge totalmente ao anoitecer, no lado Leste, indica o início do 

verão para os índios do sul do Brasil e o início da estação chuvosa para os índios do norte. 

 

 
Figura 1: Representação computacional das constelações ocidentais e da constelação do homem velho. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Veado (Guaxu): situa-se em uma região que abrange as constelações ocidentais Cruzeiro do Sul, 

Vela, Mosca e Carina. Quando surge ao anoitecer, no lado Leste, indica uma estação de transição 

entre o calor e o frio para os índios do sul e entre chuva e a seca para os índios do norte do Brasil. 

 

 
Figura 2: Representações computacionais comparando as constelações ocidentais e do veado. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Anta (Tapi’i) do Norte: fica na região do céu limitada pelas constelações ocidentais Cisne e 

Cassiopeia. Ela é formada utilizando, também, as estrelas da constelação Lagarta, Cefeu e 

Andrômeda. Na segunda quinzena de setembro, a Anta do Norte surge ao anoitecer, no lado leste, 

indica uma estação de transição entre frio e calor para os índios do sul e entre seca e a chuva para 
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os índios do norte do Brasil. A Via Láctea é chamada de Caminho da Anta devido, principalmente, à 

constelação da Anta do Norte. 

 

 
Figura 3: Do lado esquerdo as constelações ocidentais e do lado direito a representação computacional da constelação da Anta 

para a cultura Guarani. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Ema (Guyra Nhandu): essa constelação fica na região do céu limitada pelas constelações ocidentais 

Cruzeiro do Sul e Escorpião. Ela é formada utilizando, também estrelas das constelações Mosca, 

Centauros, Triângulo austral, Altar, Telescópio, Lobo e Compasso. A cabeça é formada pelas estrelas 

que envolvem o Saco de Carvão, uma nebulosa escura que fica perto da estrela Alfa-crucis ou alfa do 

cruziero. O bico da Ema é formado pelas estrelas Alfa Muscae e Beta Muscae. Na segunda quinzena de 

junho, quando a Ema surge totalmente ao anoitecer, no lado leste, indica inicio do inverno para os 

índios do sul e o início da estação seca para os índios do norte do Brasil segundo o autor (AFONSO, 

s/d). 

 

 
Figura 4: Representação das constelações ocidentais e da constelação da Ema para os índios Guarani. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 As nove constelações dos índios Tembé-Tenetehara descritas a seguir foram catalogadas e 

apresentadas no trabalho de Barros (2004). Segundo o pesquisador as constelações Tembé correspondem ao 
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período de transição entre a estação das chuvas e a seca (período de maio a julho), destacando o dia 22 

junho, quando ocorre o início da seca (equinócio de inverno para o hemisfério sul). 
 

 
 

Figura 5: Representação computacional das constelações dos indígenas Tembé-Tenetehara. As constelações seguem padrões 
diferenciados daqueles utilizados pelas civilizações do Mediterrâneo. Fonte: História e Caos, 2014. 

 

 A Ema que come ovos (Wiranu): é formada por partes, de pelo menos três constelações ocidentais, 

entre elas o Escorpião, as patas do Centauro e a constelação da Mosca, além da nebulosa escura do 

Saco de Carvão, situada logo abaixo da Cruzeiro do Sul. 

 Siriema (Azim): essa constelação localiza-se um pouco abaixo da Ema. Azim é constituída por 

manchas claras e escuras da Via Láctea e por partes das constelações de Escorpião, Sargitário e 

Coroa Austral. 

 Duas cruzes no céu (Wirar Kamy): na cosmologia Tembé-Tenetehara, são conhecidas duas cruzes, 

a primeira Wirar Kamy (caminho da cruz, também chamada de a cruz dos mortos), localizada na 

constelação de Órion e a segunda é o Cruzeiro do Sul formada pelas quatro estrelas brilhantes 

dispostas em cruz. 

 Beija-flor (Mainumy): essa constelação é formada por estrelas da constelação ocidental do Corvo. 

Para encontrar o posicionamento do beija-flor, no céu, deve-se recorrer ao Cruzeiro do Sul. Ela se 

apresenta no formato de um quadrilátero, realiza o mesmo deslocamento do Cruzeiro do Sul, sendo 

vista inicialmente no mês de maio e não sendo visível no mês de setembro. 

 Canoa (Yar ragapaw): ela é formada por partes das constelações de Ursa Maior e Leão Menor. 

 Queixo da Anta (Tapi’i Hazywer): é uma constelação localizada na mesma região das Híades (na 

cabeça do Touro), com o formato da letra V. Quando a constelação aparece no lado leste, ao 

anoitecer, inicia a estação das chuvas, mais ou menos por meados de novembro. 

 Jabuti da terra (Zauxihu Ragapaw): está localizada na região da constelação da Coroa Boreal. 
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 Estrelas reunidas (Zahy Tata Pi’i Pi’i): chamada também de sete estrelas ela é conhecida na 

astronomia científica como as Plêiades, uma nebulosa com varias estrelas. 

 Anta (Tap’i): formada em sua maior parte por manchas claras e escuras da Via Láctea, localizada na 

região das constelações de Andrômeda, Lagarto, Dragão, Cefeu e Cassiopeia. 

 

 Os povos Tukano localizados a noroeste da Amazônia reconhecem determinadas constelações em 

uma sequência de posições, formando aproximadamente uma faixa no Céu. Segundo Cardoso (2007) as 

constelações principais, que fazem parte das representações de Tukanos, Tuyukas e Dessanos, obedecem a 

sequência chamada de ciclo principal de constelações ou simplesmente ciclo principal. Essas constelações 

estão associadas a uma variedade significativa de fenômenos que ocorrem concomitantemente na natureza 

ou são culturalmente associadas a elas. A figura 6 representa algumas das constelações Tukano, sendo que 

nove delas pertencem ao ciclo principal e são apresentadas no quadro 1. 

 

 
 

Figura 6: Arte computacional que representa as principais constelações dos povos Tukanos, Tuyukas e Dessanos. Fonte: 

AEITY/ACIMET – editoração gráfica: Renata Alves de Souza. 

 

 Algumas das constelações maiores são subdivididas em partes menores, portanto, afirmar que o 

ciclo principal é constituído somente por essas constelações não é totalmente correto, pois segundo Cardoso 

(2007, p. 130): 
 

O ciclo principal tem nove constelações, mas não se encerra nesse número porque algumas deles 
têm os seus siõka ou (brilhos). Os siõka são as fontes de luz que fazem as estrelas brilhar, 
segundo os Tukanos. São estrelas de brilho destacado em relação às outras ou, eventualmente, 
planetas. É como se as estrelas não tivessem luz própria e refletissem a luz dos siõka. Eles 
funcionam como constelações ou parte delas, em alguns casos, porque estão associados a 
enchentes. Eles não recebem nomes especiais, como as constelações que iluminam. 
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 O quadro 1 apresenta o inicio do ocaso de cada uma das nove constelações do ciclo principal dos 

índios Tukano. 

 
Quadro 1: Ocaso do Ciclo Principal de Constelações Tukano. Fonte: Cardoso, 2007. 
 

 

 

Tukano 

 
 

Português 

 

Área do céu de referência 

dos não índios 

Mês do calendário Juliano-gregoriano (não 

índio) em que a constelação está se pondo 

no Rio Tiquié (aproximado) 

Mhuã Jacundá Estrelas do Aquário Fevereiro – início a meados do mês 
 

Dahsiu 
 

Camarão 
Estrelas do Aquário 

principalmente 

 

Fevereiro – início a meados do mês 

 

 

Yaí 

 

 

Onça 

 
 

Principalmente estrelas da 
Cassiopeia e Perseu 

Março até primeira quinzena (barba e início da 

cabeça da onça). Segunda quinzena de março 
(corpo da onça). Rabo da onça se põe até 

meados para final de abril – bem junto das 

plêiades. 
 

Ñohkoatero 
Conjunto de 

estrelas 

 

Plêiades 
 

Abril – meados para o fim do mês 

 

Waikhasa 
Jirau de 

peixes 

 

Hyades 
Abril/Maio – fim do mês de abril até meados de 

maio 
 

Sioyahpu 
Cabo de enxó 

 

Órion 
 

Maio – meados para o final do mês 
 

Yhé 
 

Garça 
 

Cabeleira da Berenice 
Agosto e setembro – se põe toda a constelação 

 

Aña 

 

Jararaca 

 

Escorpião/Sagitário 
Setembro, outubro e novembro – meados desse 

mês eventualmente até dezembro. 

Pamõ Tatu Águia/Golfinho Dezembro 

 

 A fim de complementar esta pesquisa é preciso também considerar a Astronomia dos índios Bororo 

dando ênfase ao trabalho de Lima (2011) que teve como suporte fontes etno-históricas de meados do Século 

XX. Não diferentemente de outras tribos indígenas os Bororo tem suas atividades diárias e sazonais baseadas 

nas configurações e movimentos da esfera celeste. Tendo como base o trabalho de Fabian (1992) a 

pesquisadora apresenta dados sobre astros, constelações e conhecimentos celestes Bororo.  

 O quadro 2 a seguir é uma reprodução retirada do trabalho de Lima (2011) que faz referência a 

Enciclopédia Bororo (EB, volumes I e II) e nele é possível encontrar astros e planetas Bororo. 

 

Quadro 2: Astros e planetas. Fonte: Lima, 2011. 
 

Nome Identificação Comentários 

 
 

Bika jóku 

 
 

Marte 

Bíka, anu-branco; ji, (d)ele; óku, olho [olho de anubranco]. 

Designação: 1. do olho de anu-branco; 2. do planeta Marte, 

vermelho como olho de anubranco. (EB I: 275 e 611) 
 

 

Ikóro 

qualquer estrela ou planeta 

que, segundo as estações, 

costuma aparecer de 
madrugada no horizonte. 

 

 

Esta forma é muito usada também nos cantos (EB I: 612) 

 
 

 
 

Há uma lenda [EB II:473-475] que narra que os corpos celestes 

não são nada mais do que rostos de meninos bororo que subiram 
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Ikúie estrela ao céu por meio de um cordel. (EB I: 611) 
 

Ikuiéje 
 

Estrela, planeta 
Íku, fio; ie, suf. Poss., ji, (d)ele; é, rosto [rosto dos possuidores do 
fio]. (EB I: 611) 

Ári Lua (EB I: 91) 

 

Ári Reaíwu 
qualquer estrela ou planeta 

que aparentemente 

acompanha a Lua 

Ári, lua; reaíwu, aquilo que vem depois [astro que costuma 

acompanhar a Lua]. 

Conforme as estações e a hora podem ser Vênus, Júpiter ou 

outro. (EB I: 611) 
 

Barógwa 

Tabówu 

Qualquer estrela ou planeta 

que, segundo as estações, 
costuma brilhar de 

madrugada no horizonte 

 

Barógwa, madrugada; tu, ela; abo, com; wu, aquele [aquele astro 

que aparece de madrugada]. (EB I: 611) 

Ikuiéje Kuriréu 
 

Vênus 
Ikuiéje, estrela; kuriréu, o grande [grande estrela]. (EB I: 612) 

Ikuiéje 
ukigaréu 

Designação genérica de 
qualquer cometa 

Ikuiéje, estrela; u, ela; kigaréu, o cornudo [estrela cornuda]. (EB I: 
612) 

 

Jekuriréu 
 

Vênus 
Ji, (d)ele; é, rosto; kuriréu, o grande [grande face]. (EB I: 612) 

 

Kuiéje 
Astro (exceto o Sol e a Lua) “Kuiéje: ? nígua (Pulex penetrans); pulga indistintamente.” (EB I: 

758) 
Kuiéje kuriréu 

 

Vênus 
 

(EB I: 758) 

Méri Sol (EB I: 791) 
 

Okóge jóku 
 

Aldebarã 
Okóge, peixe dourado; ji, (d)ele; óku, olho [astro bonito como olho 

de dourado]. (EB I: 612) 

Tuwagóu Designação de certa estrela 

(EB I: 958) 

“não nos foi possível identificar esse astro” (EB I: 612) 

Ikuiéje-doge 

Erugúdu 

 

“Galáxia” (Via-láctea) 
Ikuiéje, estrelas; doge, suf. Pl.; e, (d)elas; rugúdu, cinza [cinza de 

estrelas i.e. cinza formada de estrelas]. (EB I: 612) 

 

 As constelações também estão presentes na cultura Bororo. Segundo Fabian (1992: 92 apud Lima, 

2011) as constelações mais utilizadas pelos Bororo para marcar as horas da noite são o Cruzeiro do Sul e as 

Plêiades. O quadro 3 apresenta algumas constelações e manchas sidéreas Bororo apresentadas no trabalho 

de Lima (2011). 

 
Quadro 3: Constelações e manchas sidéreas Bororo. Fonte: Lima, 2011. 
 

Nome Identificação Comentários 

 
 

 
 

Akíri-dóge 

 
 

 

Plêiades 

“Penugem Branca” 
(constelação) 

Akíri, penugem branca; doge, suf. Pl. [aglomerado 
de estrelas semelhante a branca penugem]. (EB I: 
612) 
 

“Esta constelação em fins de junho, antes da aurora, aparece no 

horizonte e anuncia aos bororo a marcha adiantada da estação 
seca.” (EB I: 296) 
 

“Akíri: Designação da penugem branca de qualquer ave (EB I: 44) 
 
 

Báce Iwára 
Arége 

 
 

Cinto de Órion (constelação) 

Báce, garças; Iwára, vareta; áre, possuidor; ge, suf. 

Pl. [estrelas brancas enfileiradas em linha reta como uma 
vareta]. (EB I: 612) 
 

Descrita como filhotes de garças no mito “Origem 
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do nome de algumas estrelas” (CA, 1942: 253-254) 
 

Ba Páru 

Kadóda 
Jebáge 

 

Algumas estrelas da 

constelação da Ursa Maior 
(constelação) 

Ba, aldeia; Páru, início; Kadóda, lugar onde se corta algo; ji, ele; 
éba, para; ge, suf. Pl. [cortadores 
do oeste da aldeia]. 
 

“Não pudemos esclarecer a significação da 

etimologia.” (EB I: 612) 
 

Pári Bopóna 
Coxa de Ema 
Alfa e Beta do 

Centauro 
(constelação) 

Pári, ema; bopóna, coxa [coxa de ema]. É uma constelação de 
duas estrelas que correspondem a alfa e beta do Centauro. São 

assim chamadas porque servem como que de perna para o pári 
burea. (EB I:: 612 e 860) 

 

Pári Búrea 
Cruzeiro do Sul 
Pegada da Ema 

(constelação) 

 

Pári, ema; búrea, pegada [pegada de ema]. (EB I: 
614) 

 

Úpe 
 

Tartaruga (constelação) 
Algumas de suas estrelas pertencem à constelação 
do Escorpião; (EB I: 614) 
 

Úpe: tartaruga aquática (quelonius). (EB I: 960) 

 

Uwái 
 

Jacaré (constelação) 
Constelação nas proximidades de Orion. (EB I: 

614) 
 

Uwái: jacaré (Caiman gen.). (EB I: 961) 
 
 

Pári 

 

Ema 

(“mancha sidérea”) 

“É um conjunto de manchas, ocupando grande parte da abóbada 

celeste, semelhante a uma ema correndo cuja cabeça está perto 

do Cruzeiro do Sul”. (EB I: 614) 
 

Pári: Ema (Rhea americana). (EB I: 859) 
 

Káia 
Pilão 

(“mancha sidérea”) 

Mancha semelhante na forma a um pilão bororo. 

(EB I: 614) 
 

Kaibóri 
Mão-de-pilão 

(“mancha sidérea”) 

Mancha semelhante a uma mão-de-pilão. (EB I: 

614) 

 

 Apresenta-se uma citação importante no trabalho de Lima (2011) a respeito dos conhecimentos dos 

Bororo que resume a base de seus conhecimentos astronômicos: 
 

“Os bororo conhecem o nome de várias estrelas, planetas e constelações. Numa lenda [EB II: 473-
475] explica-se como os espíritos Kogaekogáe-doge tenham ensinado aos índios as denominações 
dos astros e das constelações. Ordinariamente suas constelações são de quatro ou cinco 
estrelas apenas, aparentemente bastante próximas umas das outras. Quando não há luar 
servem-se delas para determinarem as horas da noite.” (EB I: 611 apud LIMA, 2011, p. 4) 

 

 A figura 7 representa algumas das constelações Bororo: a) Uwái (jacaré), b) Jerigígi (cagado), c) 

Báce Iwára Arége (cinto de Órion), d) Boeíga Kuriréu (Espingarda maior), e) Pári Bopóna (coxa de Ema), e f) 

Úpe (tartaruga). 
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Figura 7: Representação artística das constelações Bororo. Fonte: Lima, 2011. 

 
 

1.2 Observatório solar indígena 
 

 A observação do céu pelos índios brasileiros não se restringe apenas na contemplação das 

constelações, pelo contrário, eles também associam os movimentos aparentes do Sol para determinar, o meio 

dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando o gnômon, que consiste de uma haste cravada 

verticalmente no solo, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol, sobre o terreno horizontal (AFONSO, 

2009, p. 2). 

 Segundo esse autor, um tipo de gnômon indígena, encontrado em diversos sítios arqueológicos 

situados no Brasil, é constituído de uma rocha, pouco trabalhada artificialmente, com cerca de 1,50 metros de 
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altura, aproximadamente em forma de tronco de pirâmide e talhada para os quatros pontos cardeais. Ele 

aponta verticalmente para o ponto mais alto do céu (chamado zênite), sendo que as suas faces maiores ficam 

voltadas para a linha norte-sul e as menores para leste-oeste.  
 

 

 Em volta do gnômon indígena há rochas menores chamadas de seixos que formam uma 

circunferência e três linhas orientadas para as direções dos pontos cardeais e do nascer e pôr do sol nos 

dias de início de cada estação do ano (solstício e equinócio). Esse monumento de rochas, constituído pelo 

gnômon e pelos seixos é chamado de observatório solar indígena, devido à sua relação direta com os 

movimentos aparentes do Sol (AFONSO, 2009). 

 Não há como saber ainda, ao certo, se a prática da montagem de observatórios solares indígenas era 

amplamente disseminada entre os índios que ocupam o território brasileiro ou mesmo a América do Sul no 

passado. No entanto, essa proposta, vista do ponto de vista didático pode estimular um diálogo entre a sabida 

produção de relógios solares desde a Antiguidade Ocidental e as práticas sul americanas de acompanhamento 

sistemático das posições do Sol e da Lua com relação às estrelas ou outros referenciais representativos na 

superfície terrestre.  

 

 

1.3 Mitologia indígena brasileira 
 

 A mitologia indígena também tem a sua importância na cultura desses povos, pois, segundo Leopoldi 

(1990, p. 9) ela tem sido o terreno mais fértil no que diz respeito a informações relacionadas ao campo da 

Etnoastronomia. É evidente, o que se colhe nos relatos mitológicos não são precisamente conhecimentos 

astronômicos dos grupos indígenas enquanto tais. Os mitos astronômicos, por sua própria natureza, 

incorporam ideias e concepções relativas à Astronomia que se fragmentam e se dispersam nos episódios da 

narrativa mítica, além de frequentemente se inserir nela de maneira não explícita (LEOPOLDI, 1990). Na 

Figura 8: “Observatório Solar Indígena” que permite a visualização do movimento aparente do Sol e de constelações de diversas 

etnias indígenas. Fonte: MUSA (esquerda) e Sciam Brasil (direita). 
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mitologia indígena, a presença do Sol e da Lua é de uma recorrência basicamente significativa. No entanto, 

embora os mitos sirvam não somente para justificar existências (explicar e prever os fenômenos naturais), 

mas também para passar conhecimentos às próximas gerações. 

 

 

1.4 Considerações finais 
 

 É certo, no entanto, que cada povo indígena brasileiro é dono de universos culturais próprios e se 

tornaria extremamente arriscado uma tentativa de descrever neste caderno a Astronomia praticada por 

essas variadas culturas presentes no Brasil em um contexto tão amplo. Acredita-se, no entanto, que a 

Etnoastronomia indígena brasileira é um importante instrumento que poderá contribuir para exemplificar 

outra forma de construção da ciência, como também, para o reconhecimento dos saberes de outras culturas. 

Portanto, deve-se ressaltar o devido valor pedagógico que o ensino de Astronomia indígena poderá 

desempenhar no Ensino Básico, por se tratar de um assunto que permite a compreensão da diversidade 

cultural e dos fenômenos da natureza. 

 O aspecto da diversidade cultural já seria suficiente para defender a ideia de inserções da AIB no 

ambiente escolar, mas podemos ainda refletir sobre outras questões. Projetos multidisciplinares ou mesmo 

interdisciplinares parecem ser mais simples quando feitos entre disciplinas da mesma área de 

conhecimentos. Em outras palavras, História, Geografia e Sociologia, por exemplo, interagem de maneira mais 

fácil porque têm referenciais teóricos que podem convergir pelo fato das disciplinas serem do campo das 

ciências humanas. Coisa similar acontece com a Física, Matemática, Química e Biologia, entre outras, como a 

própria Astronomia. Levar a astronomia cultural para a sala de aula permite exercitar diálogos mais amplos, 

verdadeiramente interdisciplinares pelo fato de existir referenciais teóricos diversificados das áreas de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias. 

 

 

Anotações: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.  
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PARTE II: ATIVIDADES DIDÁTICAS 
 

 
2. ENSINO DE ASTRONOMIA E METODOLOGIA 
 

 Esta seção propõe para o Professor diversas atividades que envolvem pesquisas em diferentes 

instrumentos didáticos, como também, sugere que sejam realizados trabalhos individuais ou em pequenos 

grupos, para que os estudantes compartilhem o conteúdo adquirido, troquem informações, debatam, opinem e 

construam seus próprios conceitos. Além de atividades desenvolvidas em sala de aula e fora dela, há 

sugestões de leituras complementares, sítios da Internet e algumas saídas de campo. 

 

 

2.1 Colocando em prática 
 

 Atividade I – Cosmologias indígenas brasileiras3 

 

 Apensar de existirem variados mitos de criação do Universo contados por diversas culturas, como a 

cosmologia egípcia e a grega, os indígenas do Brasil também tiveram as suas explicações sobre a origem do 

mundo. A seguir é apresentado um mito dos índios kaiapós. 

 
“A nação indígena dos Kaiapós habitavam uma região onde não havia o Sol 
nem a Lua, tampouco rios ou florestas, ou mesmo o azul do céu. 
Alimentavam-se apenas de alguns animais e mandioca, pois não 
conheciam peixes, pássaros, ou frutas. 
Certo dia, estando um índio a perseguir um tatu-canastra, acabou por 
distanciar-se de sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se 
afastava, sua caça crescia cada vez mais. 
Já próximo de alcançá-lo, o tatu rapidamente cavou a terra, 
desaparecendo dentro dela. Sendo uma cova imensa, o indígena decidiu 
seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que, ao final da escuridão, 
brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia 
um outro mundo, com um céu muito azul, e o sol a iluminar e aquecer as 
criaturas; na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos 
campos floridos, destacavam-se as frágeis borboletas; florestas 
exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo 
ainda diversas árvores carregadas de frutos. Os pássaros embelezavam 
o espaço com suas lindas plumagens. 
Deslumbrado, o índio ficou a admirar aquele paraíso, até o cair da noite. 
Entristecido ao acompanhar o pôr do Sol, pensou em retornar, mas já 
estava escuro… Novamente surge à sua frente outro cenário 
maravilhoso: uma enorme Lua nasce detrás das montanhas, clareando 
com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidões de estrelas 
faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu, até que a Lua se foi, surgindo novamente o Sol. 

                                                 
3 Esta atividade foi retirada do livro Física em contextos: pessoal, social e histórico: movimento, força, astronomia: volume 1 / 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira… [et al.]. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011, p. 38-39 (com adaptações). 

Ilustração: Walde-Mar de Andrade e Silva 
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Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Kaiapó, diante do entusiasmo 
de seu povo, consentiu que todos seguissem um outro tatu, descendo um a um pela sua cova através de uma imensa corda, até o 
paraíso terrestre. Lá seria o magnífico Mundo Novo, onde todos viveriam felizes”. 
 

Walde-Mar de Andrade e Silva. Lendas e mitos de índios brasileiros. São Paulo: FTD, 1997. p. 12. 
 

 Após a leitura desse mito Kaiapó, proponha para os estudantes a produção de um texto sobre os 

pontos semelhantes entre esse conto e as mitologias de outras culturas. Por meio de pesquisa em livros, 

revistas ou na internet, sugira a busca de outros mitos indígenas brasileiros sobre a criação do mundo. O 

interessante é que a produção do texto empregue a modalidade padrão da língua portuguesa. Proponha 

também que escrevam um pequeno mito de criação do Universo. 

 

 

 Atividade II – Construindo um observatório solar indígena4 
 

Resumo da atividade: Sugere-se que essa atividade seja realizada em grupo. Construir um observatório solar 

indígena para obter a hora local e os pontos cardeais. Para facilitar a montagem, alguns procedimentos e materiais 

foram substituídos. 

 

Dica 1: A construção de um Gnômon é muito simples, pois consiste apenas na fixação de uma haste no chão, de forma 

perpendicular, em uma área que receba luz do Sol algumas horas antes e depois do meio-dia. Porém essa atividade 

exige um acompanhamento prolongado, de manhã e de tarde. Por isso, a atividade pode ser planejada e desenvolvida 

nesses dois momentos, ou como tarefa para que os estudantes a realizem em casa. Também é possível que o professor 

vá à escola no turno contrário dos estudantes e registre as marcas necessárias nesse turno, e, depois, continue as 

marcações no turno em que estão na escola. Assim, todos podem observar a atividade de maneira completa. 

 

Dica 2:  Gnômon também pode ser construído de maneira fixa na escola (um haste de concreto, por exemplo) ou 

aproveitando-se uma haste já existente (como um mastro de bandeira) realizando as marcas das sobras com tinta 

permanente (e as datas que foram realizadas).  

 

Dica 3: Em volta do Gnômon indígena coloque rochas menores (seixos) em forma de uma circunferência e três linhas 

orientadas para as direções dos pontos cardeais e do nascer e pôr do Sol nos dias do início de cada estação do ano 

(solstícios e equinócios). Esse monumento de rochas, constituído pelo Gnômon e pelos seixos, de Observatório solar 

indígena, devido à sua relação com os movimentos aparentes do Sol (AFONSO, 2009, p. 2). 

 

Atividade: 

 Primeiramente escolha um terreno sem inclinação, portanto, na horizontal em sua escola ou outro ambiente. 

Espete uma haste vertical na superfície. A haste, bastante reta, deve ser fincada bem “em pé”, o que é fácil com a ajuda 

de um fio de prumo (barbante e pedrinha). O Gnômon é utilizado para marcar as horas do dia. Mas, nesta atividade, 

você vai usá-lo, também, para determinar os pontos cardeis. 

                                                 
4 Esta atividade foi retirada do livro: O Céu / Rodolpho Caniato. Campina: Átomo, 2011, p. 16-19 (com adaptações). 
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 Você deve montar o seu aparelho a céu aberto, isto é, num lugar em que a luz do Sol projete a 

sombra da varinha pela manhã e à tarde. De manhã, logo depois da saída do Sol, as sombras da haste estão 

muito compridas. Com o passar das horas, a sombra vai encurtando e, ao meio-dia solar, ela é menor. Depois 

disso, ela vai novamente aumentando, até cair da tarde. Marque alguns pontos extremos da sombra da varinha 

durante a manhã. 

 

Figura 9: Esquema da montagem do Gnômon e observação dos pontos cardeais através dele (à direita). Observatório solar 

indígena (esquerda). Fonte: Portal do professor/MEC e Casa da ciência/UFRJ. 

 

 Em cada caso, assinale o ponto extremo da sobra e, em seguida, trace sobre o chão uma 

circunferência centrada no pé da haste e com raio igual ao comprimento da sombra, o que pode ser feita com 

o uso de um barbante amarrado ao pé da haste. Procure fazer, pelo menos, duas ou três observações pela 

manhã. Durante a tarde, a sobra irá atingir 

cada uma das circunferências novamente. 

Assinale, então, os pontos em que a sombra 

volta a tocar cada circunferência (você deve 

fazer à tarde tantas observações quantas fez 

pela manhã). 

 Agora, você dispõe de pares de raios 

de diferentes circunferências. Cada par de 

raios compreende um certo ângulo. Esses 

ângulos são diferentes para os diferentes 

pares. Determine o raio bissetor, ou 

simplesmente a bissetriz, do ângulo de cada 

par. 

 Você percebeu que todos esses ângulos têm a mesma bissetriz? Essa bissetriz comum recebe o 

nome de linha meridiana. Ela indica a direção norte-sul. A direção perpendicular a ela é fácil de determinar: a 

Figura 10: As sombras projetadas pelo gnômon ao longo do dia. 

Imagem: Internet - reprodução. 
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leste-oeste. Se você quiser deixar marcada a linha meridiana, crave sobre ela, no chão, uns pregos ou 

piquetes de madeira, ou qualquer outra coisa que seja permanente. 

 Conforme a figura ao lado, as horas indicadas estão, em relação à haste, sempre em oposição ao Sol, 

sendo que as sombras possuem os maiores comprimentos quando o Sol nasce e se põe, enquanto o menor 

comprimento da sombra acontece ao meio-dia, maneira pela qual essa hora é definida. Esse movimento do Sol 

que causa a variação do comprimento da sombra do relógio solar é conhecido como movimento diurno 

aparente e, na medida em que acontece, muda sua altura. O Sol mais alto acontece a uma altura de 90˚, 

enquanto no nascer e no pôr do Sol sua altura é de 0˚. No final da tarefa você poderá questionar seus 

estudantes da seguinte forma: durante um ano todos os dias são iguais? O que isso pode acarreta na 

montagem do relógio solar? 

 

 

 

 Atividade III – Utilizando o Stellarium 

 

 O Stellarium é um aplicativo gratuito que simula a abóbada 

celeste em tempo real. Ou seja, com ele você Professor pode observar 

estrelas, constelações, planetas, aglomerados, nebulosas e muito mais, 

tudo através da tela do computador, em 3D, e como se você estivesse no 

chão, ao ar livre, olhando para o céu. 

 A simulação é rica em detalhes e, além de exibir diversas 

informações acerca de todos os corpos celestes, o Stellarium permite 

regredir ou avançar no tempo através de um sistema de datas e horários 

muito eficiente.  

 Se você tem a curiosidade de saber o nome das constelações de 

outras culturas, a nova opção “Starlore” do Stellarium possibilita que veja 

o nome que as constelações possuem para diferentes povos, como os chineses, egípcios, coreanos, Tupi-

guarani e muitos outros. 

 Por ser um aplicativo livre, o Stellarium pode ser facilmente adquirido e sem custos no seguinte sítio 

da Internet: http://www.stellarium.org/pt/. A sua Instalação é simples e não é necessário um computador 

com uma configuração avançada, sendo possível utilizá-lo na maioria dos computadores pessoais encontrado 

nos laboratórios de informática das escolas. 

 

Resumo da atividade: Nessa atividade sugere-se que o Professor leve seus estudantes para o laboratório de 

informática da Escola e ensine-os a manipularem o Stellarium e, em seguida propor que observem e anotem 

algumas das principais constelações simuladas pelo aplicativo. É importante verificar durante a aula se em 

algum momento há questionamento por parte dos estudantes se o aplicativo simula alguma constelação 

indígena brasileira.  

 Em um segundo momento da aula apresente aos estudantes a Janela de opções do céu e de 

visualização (F4) selecionando a opção Cultura estelar. Nessa opção listará uma série de culturas incluindo a 

http://www.stellarium.org/pt/
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Tupi-guarani. Solicite aos estudantes que observem e anotem as constelações indígenas brasileiras 

disponíveis no aplicativo e pesquisem informações na Internet sobre os mitos que estão na origem do seu 

nome e se existem outras constelações além das apresentadas. 

 Como atividade para casa solicite que escolham uma região do céu e crie uma imagem no formato 

jpg. Abra o “Paint” com a imagem e inverta as cores para poder ser impresso: na impressão da região do céu 

escolhida desenhe a sua própria constelação, unindo com linhas retas os astros visíveis cuja forma seja 

idêntica a de um animal, um objeto, etc. 

 

 

 Atividade IV – Para assistir, pesquisar e debater 

 

 

Vídeo: Tupinanquim em vigília pra ver o cometa 

Diretor: Erickson Artmann  

País: Brasil 

Ano: 2007 

Duração: 3 minutos e 26 segundos 

Sinopse: O Tupinanquim é um garoto indígena que mora em 

Itaquessaba, cidade fictícia inteiramente inspirada nas grandes 

e pequenas aldeias dos Campos Gerais no Paraná. A animação 

mostra o personagem Tupinanquim aguardando ansiosamente a 

passagem do cometa McNaught, que ficaria visível a oeste, no 

início da noite. 

 

Para assistir o vídeo utilize um dos link’s abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=E01-AYOqZZc 

http://users3.jabry.com/artmann/Tupi_Vigilia.swf 

 

 

 Após assistirem ao vídeo proponha um debate em que o objetivo é discutir os pontos positivos e 

negativos acercar da influência cultural que pode ter ocorrido no hábito cotidiano do pequeno indígena. Você 

poderá dá inicio fazendo alguns questionamentos do tipo: Qual o local mais adequado para se observar um 

fenômeno astronômicos, na aldeia indígena ou na cidade? Será que o céu noturno de uma cidade pode afetar a 

observação da passagem do cometa? O uso de um instrumento de observação astronômica faz parte do 

costume de um povo indígena? 

 

Resumo da atividade: o interessante é que a turma se divida em dois grupos: um vai expor as vantagens, e o 

outro, as desvantagens de um indígena passar a morar em uma cidade grande, a influência cultural que ele 

sofrerá, e a observação do cometa ou de outros astros – ponto de partida do personagem Tupinanquim que 

desencadeia a história do vídeo. Procure ao máximo fazer que o debate esteja sempre direcionado ao tema 

Astronomia. 

http://www.youtube.com/watch?v=E01-AYOqZZc
http://users3.jabry.com/artmann/Tupi_Vigilia.swf


 

 

28 
 

1ª etapa: preparação. Os integrantes das equipes se organizam para reunir diferentes argumentos favoráveis 

à posição que lhes cabe no debate, além de também se prepararem para responder aos argumentos do outro 

lado. Durante a pesquisa, é interessante que o professor oriente os estudantes a levar informações de 

natureza variada, reunindo, por exemplo, desde tópicos relacionados a poluição luminosa, constelações 

quanto à Astronomia em geral.  

 

2ª etapa: debate. Como num debate eleitoral, a discussão é organizada a partir de perguntas, réplicas e 

tréplicas, em quantidade a definir a partir do tempo disponível para a atividade. Professores de outras 

disciplinas podem ser convidados para assistirem à discussão e também participarem com perguntas. 

 

 

 Atividade V – Noite de observação astronômica 

 

 A observação astronômica amadora geralmente faz-se ao ar 

livre, em locais que são escolhidos não por serem especialmente 

acolhedores, mas sim pela a quantidade e qualidade do céu que 

proporciona. Com o objetivo de contribuir com as aulas teóricas sobre 

Astronomia e Astronomia indígena sugere-se ao Professor uma saída 

de campo para um lugar afastado da cidade e que permita realização 

de uma noite de observação astronômica. Esta proposta de atividade 

tem como finalidade propiciar aos estudantes uma vivência em 

relação à pesquisa em Astronomia, ainda que em nível amador, por 

meio da observação e coleta de imagens de alguns objetos do sistema 

solar (Lua, Saturno, Júpiter, Marte, constelações). Mais precisamente, consiste em uma noite completa de 

observação do céu numa região rural afastada da poluição luminosa urbana.  

 

Resumo da atividade: Antes de iniciar qualquer tarefa é importante que os estudantes conheçam e localizem 

os pontos cardeais da região onde está sendo realizada a atividade de observação, pois precisam distinguir o 

norte do sul e o leste do oeste. Após a identificação dos pontos cardeais, solicite a eles que observem 

atentamente e de maneira tranquila o céu noturno a olho nu, contemplando a beleza e o mistério do cosmos. O 

olho humano é ideal para observar meteoros, a aurora boreal, ou a conjunção dos planetas (quando dois ou 

mais planetas estão próximos um dos outro no céu) ou mesmo para observar um planeta, a Lua ou identificar 

uma constelação (MARAN, 2011, p. 41). É interessante que durante a observação seja consultado um mapa 

estelar ou um planetário de computador (Stellarium, etc.) para ver quantas das estrelas mais brilhantes 

poderão localizar durante a noite. Depois que realizarem essa etapa, solicite que identifiquem algumas das 

estrelas mais fracas de uma mesma constelação. É essencial que tenham um relógio, um caderno e uma 

lanterna vermelha e fraca para anotarem o que estão vendo. É importante, também, que fiquem atentos aos 

planetas com mais brilho: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 
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 Da observação a olho nu, podem avançar para outra etapa adicionando instrumentos ópticos para ver 

algumas estrelas e objetos com maiores detalhes. Primeiro faça uso de um binóculo, e então evolua para um 

telescópio. 

 

Roteiro e Questões: Em uma noite sem nuvens, longe da poluição luminosa é possível contemplar o céu 

noturno acompanhando o seu movimento. Nessa atividade solicite aos estudantes que escolham um ponto fixo 

para a sua observação e selecione alguns objetos celestes que sejam de fácil localização. É interessante que 

façam uso do que aprenderam durante a aula teórica, de um mapa estelar e do planetário do computador. 

Peça que localizem algumas das principais constelações. Após a atenta observação solicite que respondam as 

seguintes questões: 

 

1) Quais foram os objetos celestes escolhidos? 

2) Você conseguiu acompanhar o movimento de alguma constelação? Qual (ais)? 

3) Você conseguiu identificar alguma constelação indígena brasileira? Se sim, qual (ais)? 

4) Cite três constelações Greco-romana? 

5) Cite três constelações indígenas brasileira? 

6) É possível observar o céu noturno em sua cidade da mesma forma que observou na zona rural? Por quê? 

7) Durante a noite de observação astronômica o que você achou mais interessante? Justifique sua 

resposta. 

8) Quanto tempo durou a sua observação? 

 

 

 

2.2 Sugestões de leituras 
 

 Livros 

 

A Astronomia indígena 

Eram os índios astrônomos? A Astronomia indígena é um livro que reúne 

anotações de mais de quarenta décadas dedicadas ao estudo dos costumes e 

tradições dos índios do Brasil e à busca da história raras vezes contada. 

Escrita por Luiz Galdino, este livro mostra os registros das contínuas 

observações, em que estrelas e constelações vão se tornando familiares, no 

correr do tempo, bem como na elaboração de equipamentos, incluindo-se 

rústicos observatórios, para identificar solstícios, equinócios e outros 

fenômenos celestes. Editora Nova Alexandria, 1ª Edição, 2011. 
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Astronomia do Macunaíma 

Neste livro o autor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão volta-se para o folclore 

ameríndio para abordar mitos e lendas dos povos indígenas relativos aos 

astros e fenômenos celestes. A correlação existente entre lendas indígenas e 

certos aspectos da observação astronômica primitiva serve de ponto de 

partida ao livro. Um excelente livro que trata da astronomia indígena 

brasileira. Editora Itatiaia, 2000. 

 

 
 

 

Os astrônomos pré-históricos do Ingá 

O autor Francisco C. Pessoa Faria em seu livro editado em 1987 desenvolveu 

suas conclusões a respeito de sua tese astronômica, procurando fazer 

relações entre as constelações atuais aos agrupamentos de signos 

artisticamente “moldados” no monólito paraibano. Para isso ele procurou 

responder o que significavam as misteriosas inscrições gravadas nas rochas 

às margens do rio Ingá. Seus autores seriam os índios cariris, os antigos 

navegantes gregos, egípcios ou "deuses astronautas"? Após anos de estudos, 

o autor chegou a uma surpreendente conclusão sobre um dos monumentos 

arqueológicos mais importantes do Brasil. Editora IBRASA. 

 

 

História indígena na sala de aula: Este livro tem como objetivo discutir procedimento para execução de 

projetos de pesquisa, ensino e intervenção no cotidiano escolar, com a abordagem da História e Cultura 

Afro-brasileira e indígena, em virtude da aprovação das leis 10.639/03 e 11.645/08, que preveem a inclusão 

obrigatória destes conteúdos programáticos nos currículos e roteiros disciplinaes. Autor: Adriano Toledo 

Paiva, Editora Fino Traço, 2012. 

 

Os índios e o Brasil - Passado, presente e futuro: O autor mostra como o fenômeno social indígena é 

complexo e fundamental na formação do nosso país. Para compreendê-lo, reconta a História do Brasil com 

um novo enfoque, olhando especificamente para o índio. Também retrata os principais líderes indígenas, o 

pensamento ambientalista, os obstáculos, as formações socioculturais e a questão da identidade. Livro 

imperdível para quem quer conhecer melhor o próprio país. Autor: Mércio Pereira Gomes, Editora Contexto, 

2012. 
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 Revista 

 

Revista Scientific American Brasil: Etnoastronomia 

Esta é a edição especial nº 14 lançada pela Scientific American Brasil, uma 

das revistas mais completas em que destaca a "Etnoastronomia", também 

chamada de astronomia antropológica. A revista aborda como os mais 

diferentes povos observavam e interpretavam a movimentação dos astros 

para orientar seus rituais e organizar as atividades agrícolas. Especialistas 

explicam desde a astronomia dos pioneiros mesopotâmios, gregos e maias, 

passando pelos borongs (tribo aborígene da Austrália) e os índios 

americanos da tribo navajo, até os brasileiros tupis-guaranis, bororos e 

caiapós. Editora Duetto, Edição Especial, 98 p., 2006. 

 

 

 

 Internet 

 

Arqueoastronomia brasileira 

Este é um daqueles raros sítios da Internet, muito interessante e completo que foi desenvolvido pelo 

Astrônomo Germano Bruno Afonso e nele é possível obter informações completas sobre Arqueoastronomia e 

Etnoastronomia dos povos indígenas Brasileiros, seus mitos e lendas, as principais constelações, as artes 

rupestres e muito mais. Indicado para aquele que pretende fazer um trabalho mais detalhado sobre a 

Astronomia indígena brasileira este é o sítio mais aconselhado. O endereço para acesso é:  

http://staff.on.br/maia/AstroPoetas/Tuparetama/arqueoastronomia/index.html 

 

 

 

2.3 Saídas de campo 
 

 Aqui são sugeridas algumas saídas de campo que o Professor poderá realizar juntamente com seus 

estudantes. São locais como museus e memoriais que possibilitam uma maior aproximação da cultura 

indígena. No entanto, as sugestões apresentadas estão localizadas em diversas regiões do Brasil e nesse caso 

a visitação dependerá do local onde a sua escola está inserida. 

 

 

 Observatório Solar Indígena da UEMS 
 

 Inaugurado em 2008, o Observatório Solar Indígena da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

(UEMS) localiza-se em um espaço de mil metros quadrados em frente ao prédio de administração da 

universidade e próximo a diversas aldeias da cidade de Dourados, onde vivem cerca de 13.000 índios. Nesse 

espaço, são realizadas observações dos movimentos aparentes do Sol, diurno e anual, através da sombra de 

uma haste vertical (gnômon), para determinar o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, 

http://staff.on.br/maia/AstroPoetas/Tuparetama/arqueoastronomia/index.html
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como faziam os indígenas que habitavam o Brasil. A atividade inclui ainda o relato da mitologia desses povos 

relacionada aos astros e suas constelações. O principal objetivo do observatório, que recebe crianças, jovens 

e adultos, é divulgar o conhecimento astronômico das etnias indígenas brasileiras e sua relação com o meio 

ambiente, aspectos da cultura indígena que vêm sendo resgatados por pesquisadores da universidade. 

 

Visitação: das 8h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 

Entrada: franca 

 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

Rodovia Dourados Itahum, km 12, Cidade Universitária 

Dourados, MS, CEP 79804-970 

Tel.: (67) 3902-2360 • Fax: (67) 3902-2364 

 

 

 Museu do índio 
 

 O Museu do Índio, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, tem como objetivo contribuir para uma 

maior conscientização sobre a contemporaneidade e a importância das culturas indígenas. Como instituição 

de preservação e promoção do patrimônio cultural indígena, empenha-se em divulgar a diversidade existente 

e histórica entre centenas de grupos indígenas brasileiros. 

 

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h30 horas. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17 horas. 

Grátis aos domingos. 

 

Rua das Palmeiras, 55. Botafogo 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil. CEP 22.270-070.  

Tel: (21) 3214-8700 

Endereço eletrônico: www.museudoindio.gov.br 

 

 

 Memorial dos povos indígenas 
 

 O Memorial dos Povos Indígenas tem como objetivo primordial mostrar a grande diversidade e 

riqueza da cultura indígena de forma dinâmica e viva. Com esse propósito, promove diversos eventos com a 

presença e a participação de representantes indígenas de diferentes regiões do país. 

 

Visitação: Aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.  

Entrada: franca. 

Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti, em frente ao Memorial JK 

Brasília/DF 

Tel.: (61) 3223-3760 ou 3266-5206 
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 Laboratório de línguas indígenas 
 

 O Laboratório de Línguas Indígenas (LALI) é um espaço para a pesquisa científica das línguas 

indígenas brasileiras e para a formação de novos pesquisadores em colaboração com o Programa de Pós-

Graduação em Linguística (mestrado e doutorado) do Departamento de Linguística, Português e Línguas 

Clássicas do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB). 

 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Sul, Sala BSS 231 - Asa Norte 

Brasília-DF - CEP 70910-900 

Telefone: (61) 3307-2177 Fax: (61) 3273-0255  

Endereço eletrônico: http://www.laliunb.com.br / e-mail: lali@unb.br 

 

 

2.4 Dicas para os estudantes5 
 

 Professor, você pode recomendar para que seus estudantes entrem no hobby da Astronomia de 

forma gradual, orientando que faça investimento a menor quantia de dinheiro possível até ter a certeza do 

quer fazer. Segue abaixo algumas dicas para que eles adquiram habilidades básicas e os equipamentos 

necessários: 

 

1) Se tiver um computador de última geração, invista em um programa de planetário barato. Comece 

fazendo observações a olho nu no crepúsculo em todas as noites com o céu limpo e antes do 

amanhecer se for uma pessoa madrugadora; 

2) Depois de um ou dois meses de familiarizando com o céu e de descobrir o quanto você gosta, invista 

em um par de úteis binóculos 7x50; 

3) Enquanto continua a observar as estrelas brilhantes e constelações, invista em um atlas estelar que 

mostra muitas das estrelas mais débeis, assim como aglomerados de estrelas e nebulosas; 

4) Entre em um clube de Astronomia na sua região, se possível, e conheça as pessoas que têm 

experiência com telescópios; 

5) Se tudo correr bem, e quiser continuar com a Astronomia – invista em um telescópio de boa 

qualidade e fabricação entre 2,5 e 4 polegadas. 

  

                                                 
5 Estas dicas foram retiradas do livro Astronomia para Leigos / Stephen P. Maran; Tradutor Ricardo Sanovick.  Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2011. p. 56 (com adaptações). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro professor (a), 

 

Este módulo apresenta uma proposta de ação profissional com estratégias didáticas 

procedentes da pesquisa que realizamos em uma escola da rede pública da cidade de 

Planaltina-DF, durante o Mestrado Profissional no Ensino de Ciências. Essas atividades foram 

desenvolvidas para o terceiro ano do Ensino Médio, entretanto, o material é passível de 

adaptações, o que possibilita que seja aplicado em outras séries, desde que o nível conceitual 

seja adequado. 

Durante minha trajetória profissional, algo que sempre incomodou foi o grande 

desinteresse dos jovens em aprender Ciências, e de outro lado, sempre nos chamou atenção o 

fascínio dos mesmos com os produtos tecnológicos, frutos do conhecimento científico. Dessa 

percepção, surgiu a temática que norteia esse módulo, o resíduo eletroeletrônico. 

A abordagem desse tema busca uma aproximação entre conteúdos de Química e o 

universo cultural e tecnológico no qual os jovens estão inseridos. Numa perspectiva de tornar 

o conhecimento científico mais relevante para os alunos, essa proposta busca relacionar os 

aspectos sociais, econômicos, políticos, científicos e ambientais envolvido com a produção, 

consumo e descarte de equipamentos eletroeletrônicos.   

Adicionalmente, acreditamos que discutir a temática do resíduo eletroeletrônico (e-

lixo) nas aulas de Química, no Ensino Médio, pode proporcionar aos estudantes uma leitura 

mais crítica do contexto atual. Para que assim, os estudantes possam percebam os interesses 

existentes por trás dessa intensa oferta de produtos tecnológicos e do descaso no 

gerenciamento desse tipo de resíduo. Acreditamos que dessa forma podemos contribuir para a 

formação de cidadãos críticos, comprometidos com a sociedade. 

 Os experimentos propostos neste material são de execução simples, com o intuito de 

que sejam realizados em sala de aula, de forma demonstrativa ou em pequenos grupos, não 

sendo necessário um laboratório específico. Algumas atividades foram propostas utilizando-se 

um projetor multimídia (Data Show), porém, na falta deste, pode-se reproduzir as imagens por 

meio de cópias reprográficas para serem repassadas aos alunos. Os pequenos vídeos 

utilizados, também são de fácil acesso, podendo ser baixados da internet, e podem ser 

gravados na versão em DVD, na falta de um Data Show para exibi-los.   
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em mundo globalizado, em que os avanços científico-tecnológicos exercem 

uma grande influência no modo de vida das pessoas e fascinam especialmente os jovens, que 

estão sempre ávidos por consumir as novidades tecnológicas, como telefones celulares, 

smartphones, computadores e notebooks. Por isso, a juventude é alvo constante das 

propagandas disseminadas nos meios de comunicação, que constantemente buscam associar o 

consumo de tais novidades à expressão da identidade pessoal e à condição de inclusão social. 

Desconsiderando todas as implicações ambientais e sociais desse tipo de abordagem, o 

consumo dos equipamentos eletrônicos cresce numa velocidade alarmante (MAGERA, 2013). 

Se de um lado os jovens são tão encantados com os produtos tecnológicos, frutos do 

conhecimento científico, de outro lado, mostram um grande desinteresse pelas disciplinas 

científicas escolares. Além do que, apesar de dominarem o uso das novas tecnologias, a 

maioria dos indivíduos não é capaz de perceber os impactos que equipamentos 

eletroeletrônicos podem produzir no ambiente e na sociedade.  

O desinteresse dos jovens em aprender Ciências pode ser atribuído à maneira 

tradicional de ensino que predomina na maioria das escolas, onde os conteúdos são 

apresentados de forma dogmática e descontextualizados. Assim, o ensino de Ciências tem 

sido reduzido à memorização de fatos, conceitos, fórmulas e teorias que, por não fazerem 

significado para os estudantes, logo são esquecidos. Ainda que ao final do ensino médio os 

alunos tenham apreendido algo, essa maneira de ensinar Ciências conduz a uma visão 

reducionista e neutra sobre a produção do conhecimento científico (CARVALHO, 2009), 

além de não dotá-los de uma cultura científica importante para compreender as novas 

tecnologias. Em complementação, Schnetzler (2004) aponta que, como consequência dessa 

prática, o ensino de Ciências tem se distanciado do “mundo cultural e tecnológico” dos 

estudantes.  

Da mesma forma, Fourez (2003), ao falar sobre a crise no Ensino de Ciências, chama a 

atenção para uma característica marcante da juventude atual. Diferente de outras épocas, essa 

geração apenas se envolve em questões quando convencida da importância destas para sua 

vida ou para a sociedade. Portanto, para que os alunos se interessem pelo universo científico, 

eles precisam entender a importância social, cultural e econômica desses conhecimentos no 

contexto de suas vidas, sendo este um grande desafio para os que se comprometem a ensinar 

as disciplinas científicas. 
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Percebe-se, portanto, a necessidade de práticas educativas que possibilitem 

desmistificar a imagem reducionista, neutra e inacessível que os jovens têm da Ciência. Isso 

pressupõe que os objetivos do ensino de Ciências não podem se limitar a disseminação 

descontextualizada de conceitos científicos. Em conformidade com a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB (BRASIL, 1996), acreditamos que a dinâmica da 

sociedade moderna exige da educação científica um comprometimento com a formação para a 

cidadania, possibilitando que todos tenham o entendimento desses conhecimentos e das suas 

implicações sociais, políticas, econômicas e ambientais, sendo capazes de posicionarem-se 

frente aos desafios propostos pela Ciência e Tecnologia na sociedade moderna, tal como 

defendem vários estudiosos da educação em Ciências (AIKENHEAD, 2005, PINHEIRO; 

SILVEIRA; BAZZO, 2007; SANTOS et al., 2010; SANTOS; SCHNETZLER, 2010 ). 

Nessa perspectiva, defendemos que sejam priorizadas estratégias que conduzam o 

aluno a se posicionar frente às questões que envolvam Ciência e Tecnologia, capacitando-o a 

tomar decisões responsáveis embasadas não apenas no conhecimento cotidiano ou nas 

informações disseminadas pela mídia, mas, principalmente, no conhecimento científico e em 

valores sociais, como solidariedade, fraternidade, igualdade, respeito ao ambiente e às futuras 

gerações, pressupostos de uma abordagem de ensino CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). 

Portanto, é fundamental que o ensino de Ciências ofereça oportunidades para os 

alunos desenvolverem habilidades argumentativas, com o intuito de que eles compreendam e 

pratiquem as formas válidas de discussões que acontecem no contexto científico, visto que 

essas habilidades são centrais no processo de construção do conhecimento (CAPECCHI; 

CARVALHO; SILVA, 2002, JIMENEZ, 1998, NASCIMENTO; VIEIRA, 2008, OSBORNE 

et al., 2001), no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo (LEITÃO, 2011) e também 

para que os estudantes possam se posicionar de maneira responsável e crítica sobre as 

diversas questões relativas à C&T na sociedade contemporânea.  

A argumentação pode ser entendida como um processo social, intelectual, de 

comunicação verbal ou não verbal, que pressupõe pontos de vista controversos, pois o 

propósito de uma argumentação seria sustentar uma alegação sobre determinado fenômeno ou 

recusar uma opinião
1
 oposta, a partir de um conjunto de argumentos favoráveis e contrários. 

Estudos trazem como finalidade da argumentação o aumento da aceitabilidade de um ponto de 

vista controverso a partir de justificativas que visam o convencimento de um público. 

                                                 
1
 Adota-se aqui a definição trazida por Breton (1999) em que o termo opinião designa um ponto de vista que 

sempre supõe outro ponto de vista possível, ou que refuta outros pontos de vista, como acontece em um debate. 
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Nesse sentido, torna-se importante estimular os alunos a elaborarem seus argumentos 

para determinados fenômenos, possibilitando que eles confrontem suas explicações, baseadas 

exclusivamente no conhecimento cotidiano, e aquelas trazidas pela Ciência. Dessa forma, os 

estudantes participam ativamente no levantamento de questões e na construção de respostas, 

em vez de serem apenas observadores passivos e podem consolidar seus conhecimentos ou 

reverem seus posicionamentos por meio do confronto entre diferentes explicações para um 

mesmo fenômeno. 

Cabe destacar que essas habilidades argumentativas se desenvolvem a partir da 

interação entre professor e aluno, cabendo ao primeiro criar um ambiente encorajador para 

que estes se expressem e exercitem o uso da linguagem científica (CARVALHO, 2007). 

Diante dessas considerações, este trabalho busca o desenvolvimento de uma proposta 

de ensino construída a partir da problemática dos resíduos eletroeletrônicos. Acreditamos que 

este tema sociocientífico esteja presente no cotidiano dos estudantes, e que, por isso, pode 

favorecer um maior envolvimento deles na aprendizagem dos conhecimentos químicos 

relacionados. O uso de temáticas tem sido defendido em pesquisas na área de Educação 

Científica, por mostrar-se adequado para promover a significação de conceitos abstratos pelos 

alunos e para suscitar um maior envolvimento dos estudantes com as aulas de Ciências, em 

especial aquelas que defendem abordagens de ensino com ênfase nas relações CTS, 

objetivando o desenvolvimento de atitudes responsáveis e valores vinculados ao interesse 

social (AULER, 2007; SANTOS, 2002, 2007; SANTOS; MORTIMER, 2002, 2009). 

Adicionalmente, por suas implicações, essa temática permite relacionar os conteúdos 

científicos escolares com as questões sociais, políticas e econômicas imbricadas, 

proporcionando aos educandos a construção de uma visão ampliada das interações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Assim sendo, pode contribuir para que os alunos 

posicionem-se de maneira racional e responsável frente aos impactos da produção, do 

consumo e do descarte dos aparelhos eletrônicos, sendo este posicionamento de fundamental 

importância para o exercício da cidadania no contexto da sociedade contemporânea, que se 

torna cada vez mais dependente de tais aparatos. 

Sob essa perspectiva, esperamos que esse material auxilie os colegas professores a 

trabalharem conhecimentos químicos, que possibilitem conduzir os alunos a compreensão dos 

impactos ambientais e sociais gerados tanto na produção, como no consumo e na disposição 

final dos equipamentos eletroeletrônicos. Com isso, os estudantes poderão ser capazes de 

produzir argumentos coerentes e posicionarem-se de maneira responsável frente ao consumo e 

descarte dos mesmos.  
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

 

   

As atividades desenvolvidas foram divididas em cinco temáticas, apresentadas no 

Quadro 1, de acordo com os objetivos a almejados. Apresentamos também a quantidade de 

aulas necessárias para o desenvolvimento de cada temática, mas entendemos que essa 

organização pode ser definida por cada professor, conforme especificidades do contexto 

escolar, prática docente, características das turmas, entre outros fatores. 

  

Quadro 1 – Organização das temáticas do módulo didático. 

 

TEMÁTICAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

1. Problemática 

do lixo eletrônico 

(3 aulas) 

 

 

 

 

 

- Identificar os fatores sociais, 

econômicos, políticos e 

ambientais relacionados com 

descarte de equipamentos 

eletroeletrônicos; 

- Discutir as consequências da 

importação do e-lixo para os 

países em desenvolvimento, 

articulando fatores sociais e 

ambientais. 

 

 

- Atividade 1; 

- Vídeo: “A História dos 

Eletrônicos”; 

- Vídeo: “África Exóticas 

Tradições – Lixão Eletrônico”; 

- Atividades 2 e 3. 

 

2. Os Metais e os 

equipamentos 

eletroeletrônicos 

(5 aulas) 

 

 

- Identificar os metais que 

compõem os aparelhos 

celulares.  

- Compreender as principais 

etapas da metalurgia; 

- Conhecer os impactos 

provocados pela extração de 

metais;  

- Reconhecer que a obtenção 

de metais a partir dos 

minérios, ocorre por um 

processo oxidação-redução; 

- Compreender como ocorrem 

as reações de oxidorredução, e 

os conceitos de agente 

oxidante e agente redutor. 

 

 

- Apresentação de slides 

(PowerPoint) sobre a produção 

de e-lixo no Brasil e no mundo; 

-Apresentação de slides 

(PowerPoint) sobre as principais 

etapas do processo da metalurgia; 

- Texto: Obtenção de Metais; 

- Abordagem dos conceitos de 

oxidação, redução, número de 

oxidação, agente oxidante e 

agente redutor, potencial de 

oxidação e redução; 

- Texto: O Cobre; 

- Apresentação de slides (Power 

Point) sobre a exploração do 

Tântalo. 

- Atividade 4 e 5.  
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TEMÁTICAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

 

3. Perigos do 

descarte 

inadequado do 

lixo eletrônico 

(4 aulas) 

 

 

 

 

- Compreender como o 

descarte inadequado dos 

eletrônicos pode tornar seus 

componentes tóxicos 

biodisponíveis. 

- Identificar os processos de 

corrosão como processos de 

transformação por oxirredução 

espontâneos. 

- Compreender os principais 

métodos de proteção de metais 

contra corrosão. 

- Compreender que a 

reciclagem dos equipamentos 

eletrônicos se apresenta com 

uma alternativa à escassez dos 

recursos não-renováveis. 

 

 

- Experimento para demonstrar o 

fenômeno da oxirredução 

(Deposição de Cu na placa de 

Zn); 

- Experimento para demonstrar o 

fenômeno da oxirredução 

(Corrosão dos pregos de Fe); 

- Texto: Corrosão de metais; 

- Relatório dos experimentos. 

- Texto: Eletrônicos: Lixo ou 

matéria-prima? 

- Atividade 6. 

4. Pilhas e 

Baterias 

 (5 aulas) 

 

 

- Compreender o princípio de 

funcionamento das pilhas e 

identificar os diferentes tipos 

de pilhas; 

- Interpretar a reação global de 

oxidorredução em termos de 

suas semi-reações; 

- Compreender o conceito de 

potencial padrão de redução; 

-Discutir sobre o descarte de 

pilhas e baterias, destacando os 

riscos ambientais. 

 

 

- Abordagem dos conceitos 

químicos de pilhas, de eletrodos, 

anodo, catodo, eletrólito, 

diferença de potencial; 

- Texto: Descarte de pilhas e 

baterias; 

- Atividade 7. 

  

 

 

 

5. Como Diminuir 

os Problemas 

relacionados aos 

Resíduos 

Eletroeletrônicos? 

(3 aulas) 

 

- Estimular a argumentação; 

- Compreender como os 

hábitos de consumo da 

sociedade se relacionam com a 

problemática do e-lixo; 

 

´ 

- Debate entre os grupos sobre a 

resolução do estudo de caso; 

- Atividade 8 e 9. 
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A PROBLÉMÁTICA DO LIXO ELETRÔNICO 

 

 

Caro Professor (a),  

 

  

 Essa primeira atividade tem por objetivo identificar as concepções prévias dos alunos 

acerca de como os componentes tóxicos dos equipamentos eletroeletrônicos podem tornar-se 

potencialmente contaminantes. A partir da compreensão dessas concepções pode-se criar ou 

adaptar as estratégias propostas, com o intuito de contribuir para o entendimento dos 

processos químicos envolvidos.  

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 1 

 

1) Existe algum perigo em dormir abraçado com o aparelho celular e ser contaminado por 

seus componentes tóxicos? Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) O que acontece com os componentes tóxicos de um aparelho celular quando este é 

descartado de maneira inadequada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Quais os impactos desse descarte inadequado para o ambiente e para a saúde das pessoas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Para apresentar aos alunos a problemática do lixo eletrônico sugerimos o vídeo: “A 

História dos Eletrônicos”. Esse vídeo faz parte do projeto “The Story of Stuff”, de Annie 

Leonard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio deste vídeo, pode-se promover uma discussão sobre os aspectos econômico, 

sociais, ambientais e políticos relacionados com o aumento do lixo eletrônico. Para essa 

discussão, propomos a realização da atividade 2 com pequenos grupos, para que os alunos 

possam discutir as questões e trocar opiniões. Sugerimos que, após os grupos responderam a 

atividade 2, seja feita socialização dos dados, com a exposição das respostas. 

 

 

“A História dos Eletrônicos” 

 

O vídeo, com duração de 7min46s, mostra que os equipamentos 

eletrônicos são intencionalmente projetados para serem substituídos num curto 

espaço de tempo, evidenciando a insustentabilidade desse ciclo. Essa 

insustentabilidade se deve aos seguintes fatores: primeiro, a grande quantidade 

de recursos naturais empregados na fabricação dos eletrônicos; segundo, a 

utilização de substâncias químicas tóxicas na etapa de produção; terceiro, o 

consumo cada vez maior destes equipamentos; e por último ao descarte 

inadequado desse tipo de lixo, que muitas vezes é exportado para países pobres 

do continente Asiático ou Africano, contaminando o ambiente e as pessoas que 

realizam a reciclagem dos eletrônicos em condições precárias de segurança. Ao 

final, Leonard propõe um novo modelo de produção, no qual a indústria de 

eletrônicos seja responsável pelo lixo que ela originou, que invista em 

tecnologias limpas, em um design duradouro e adotando a prática de reposição 

de peças, ao invés de trocar um aparelho todo. Também destaca a importância 

da mobilização social para exigir do Estado leis mais rígidas em relação ao uso 

de substâncias tóxicas e à exportação do lixo eletrônico. O vídeo encontra-se 

disponível em: 
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Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

ATIVIDADE 2 

  

 

 

 Em dezembro de 2007, Annie Leonard e seus amigos na Free Range Studios 

divulgaram na internet um desenho animado de 20 minutos, A História das Coisas (The Story 

of Stuff), sobre como a sociedade faz, usa e descarta os objetos. Esse vídeo desencadeou uma 

discussão sobre os impactos da nossa cultura consumista no ambiente e na vida das 

pessoas. Desde que foi lançado, o filme de Annie, foi visto mais de 30 milhões de vezes em 

todo o mundo. O sucesso do vídeo foi tamanho, que acabou gerando a produção de outro, 

intitulado A História dos Eletrônicos (The Story of Electronics), lançado em novembro de 

2011, que pode ser acessado em sua versão legendada no seguinte endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8.  

 De acordo com as questões abordadas pelo vídeo, responda as perguntas abaixo: 

 

1) A história dos eletrônicos passa por cinco etapas que são representadas pelas figuras 

abaixo. Quais dessas etapas podem afetar negativamente o ambiente e a vida das pessoas? 

Por quê? 

 
 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) De acordo com o vídeo, qual o motivo dos eletrônicos durarem cada vez menos? 

a) (  ) O uso incorreto dos equipamentos. 

b) ( ) O conhecimento científico-tecnológico disponível não permite fazer 

equipamentos mais duráveis. 

c) (  ) O transporte inadequado. 

d) ( ) Eles são intencionalmente projetados para durar pouco, e assim, serem 

substituídos. 

e)   (  ) Outros: ___________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8
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3) Quem mais se favorece com a diminuição da vida útil dos equipamentos eletrônicos, 

segundo o vídeo? 

a) (  ) A sociedade, pois os equipamentos mais modernos facilitam a vida das pessoas. 

b) (  ) O ambiente, pois as novas tecnologias são cada vez menos poluentes. 

c) ( ) As grandes indústrias que lucram cada vez mais com as vendas dos 

equipamentos. 

d) (  ) Os empregados do setor industrial, pois assim sempre terão emprego garantido. 

e) ( ) Os consumidores, pois assim, sempre estarão comprando aparelhos cada vez mais 

eficientes. 

 

4) Por que alguns países exportam seu lixo eletrônico para outros países? 

a) (  ) Eles não têm condições financeiras para reciclar os eletrônicos. 

b) (  ) Eles não têm a tecnologia necessária para reciclar esse lixo. 

c) (  ) Para ajudar os países mais pobres. 

d) (  ) Porque o tratamento de tais resíduos é muito complexo e caro, por isso é mais fácil 

enviar para países que não possuem leis ambientais rígidas. 

 

5) Vocês concordam com essa prática? Por que? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Com relação à reciclagem dos eletrônicos, citada no vídeo, praticada na China, Índia e 

Nigéria, podemos dizer que ela é negativa ou positiva? Por que? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Professor (a), 

 

Propomos que seja apresentado aos alunos outro vídeo, “África – Exóticas Tradições: 

Lixão Eletrônico.” Trata-se de uma reportagem que mostra a realidade do lixão de Abobloshi, 

considerado o maior lixão de materiais eletrônicos do mundo. Localizado em Gana, na África, 

esse lixão recebe, ilegalmente, há mais de vinte anos, lixo eletrônico de vários países. A 

reportagem mostra o trabalho realizado em condições precárias por catadores, que retiram 

diversos metais valiosos da sucata eletrônica. Tais atividades têm como consequência a 

liberação de substâncias tóxicas que contaminam tanto o ambiente quanto os trabalhadores, 

que realizam essas atividades ao ar livre e sem equipamentos de segurança. O vídeo tem 

duração de 10min12s e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

 https://www.youtube.com/watch?v=m6qwmZp4Q3U. 

Esta reportagem pode ser usada como ponto de partida para promover uma discussão 

sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos, relacionados ao gerenciamento dos resíduos 

eletroeletrônicos e à sua exportação para países pobres. Destacamos aqui o papel do professor 

em orientar a discussão, de modo a ressaltar pontos importantes do vídeo, como: a 

comparação feita do lixão a um garimpo, as características econômicas do país, as condições 

de trabalho dos catadores, a origem do lixo eletrônico, o lucro real dos trabalhadores em cada 

peça, o valor mais alto atribuído aos componentes dos equipamentos eletrônicos, os impactos 

causados ao ambiente e à saúde dos catadores, entre outros.  

Para estabelecer uma ligação entre o tema e os conteúdos, propomos na atividade 3 

que os alunos realizem uma pesquisa sobre os metais que compõem os telefones celulares e os 

métodos de obtenção destes. 

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 3 

 

1) Realizar uma pesquisa sobre: Que metais compõem os aparelhos celulares? 

2) Escolher um desses metais e pesquisar seu processo de obtenção. 
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OS METAIS E OS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

 

 

Professor (a), 

  

Para que os alunos percebam a dimensão da problemática, e compreendam a 

diversidade de substâncias presentes nos equipamentos eletroeletrônicos, sugerimos a 

apresentação de alguns dados referentes à quantidade de lixo eletrônico produzido no Brasil e 

no mundo, bem como os materiais que constituem a sucata eletrônica. Dentre esses materiais, 

destacamos os metais, visto a grande diversidade destes na composição dos equipamentos e 

também pelo valor econômico e toxicidade de muitos desses. Destacamos também, a rota do 

lixo eletrônico, que aponta os principais países exportadores de e-lixo e seu respectivo 

destino. Trazemos ainda algumas fontes de consulta para melhor compreensão do assunto. A 

seguir propomos uma sequência de tópicos para desenvolver essa temática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

Sugerimos para você as seguintes 

leituras: 

 

“O lixo eletrônico: Uma 

abordagem para o Ensino 

Fundamental e Médio”, 

disponível: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnes

c32_4/06-RSA10109.pdf. 

 

 “O lado B da Tecnologia” 

disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Gal

ileu/0,6993,ECT1023727-1939-

1,00.html. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
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Outra leitura recomendada: 

 

“Brasil é o campeão do lixo 

eletrônico entre os emergentes” 

disponível em: 

http://sustentabilidade.estadao.co

m.br/noticias/geral,brasil-e-o-

campeao-do-lixo-eletronico-entre-

emergentes,514495. 

 

 

http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
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Professor (a), 

 

Consideramos oportuno nesse momento que os alunos sejam questionados quanto à 

origem dos metais que compõem os equipamentos eletroeletrônicos. Podemos então, 

desenvolver os conceitos químicos relacionados aos processos metalúrgicos, como: redução, 

oxidação, número de oxidação, agente oxidante e agente redutor. Para isso, sugerimos que o 

texto: Obtenção de Metais, seja disponibilizado aos alunos, também apresentamos uma 

apresentação sobre as principais etapas da metalurgia, tendo como foco as reações de redução 

para explicar o significado desse processo.  

Para o desenvolvimento dos conteúdos de oxidorredução e agente oxidante e redutor, 

utilizamos também o livro didático adotado pela escola: Química, Meio Ambiente, Cidadania, 

Tecnologia, volume 2, da autora Martha Reis (REIS, 2010). O capítulo 19 deste livro aborda 

os conteúdos de eletroquímica, e é desenvolvido a partir da temática do lixo eletrônico, outro 

fator que também nos influenciou na escolha deste material. Nesse livro, os conceitos de 

oxidação e redução são encontrados nas páginas 331 e 332.  Também sugerimos a leitura da 

página 333, pois traz um pequeno texto sobre a recuperação de metais a partir da sucata 

eletroeletrônica.  Elaboramos um texto intitulado “Cobre”, que fala especificamente sobre este 

metal, que é amplamente utilizado nos equipamentos eletroeletrônicos.  

 

 

De onde vêm os metais? 
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OBTENÇÃO DE METAIS 

 

Daniela Cavalcante de Abreu 

 
 Poucos são os metais que podem ser encontrados livres na Natureza na forma de 

substância simples, como o ouro (Au), a platina (Pt) e a prata (Ag). Isso ocorre devido à 

baixa reatividade destes metais. No entanto, a maioria dos metais que conhecemos existe na 

forma de materiais, que é tudo aquilo constituído de duas ou mais substâncias. Um bom 

exemplo é o minério de ferro, onde estão presentes vários óxidos de ferro como a hematita 

(Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e a limonita (Fe2O3. H2O). Os óxidos citados são considerados 

individualmente substâncias. Recebem o nome de minérios, aqueles minerais a partir dos 

quais é economicamente viável a extração de um metal. Para isolar o metal, o minério é 

submetido a um processo metalúrgico, envolvendo os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte:  Peruzo e Canto: Química na Abordagem do cotidiano, vol.2, editora Moderna, SP, 2006 

 

A redução é a etapa fundamental da metalurgia. Nela, os minérios são submetidos a 

transformações químicas em que ocorre a redução do número de oxidação da espécie que se 

deseja extrair, ou seja, o metal. Pode-se exemplificar com a seguinte representação: 

 

 

   
Calcosita         Cobre  

 

                          METALURGIA 

                                             Hematita (Fe2O3)          Ferro (Fe) 

          Fe
+3             

Fe
0  

 
      

 

Hematita                Ferro 

Dessa forma, os metais que são encontrados nos minérios com o número de oxidação 

positivo, formando substância composta, tem seu número de oxidação reduzido a zero e, 

assim, são transformados em substâncias simples, ou seja, o metal. A esta reação química é 

                      METALURGIA 

Calcosita (Cu2S)          Cobre (Cu) 

        Cu
+1             

Cu
0
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conhecida por redução, mas para que ela ocorra há necessidade da presença de elétrons. Por 

isso, se diz que a toda reação de redução está associada uma reação de oxidação. Nas reações 

de oxidação, um dos produtos são os elétrons libertados, como por exemplo:  

Zn (s) →  Zn
+2 

(aq) + 2 elétrons 

Pode-se representar a transformação da substância presente no minério em metal de 

uma maneira generalizada como abaixo: 

 

 

 

 

    Substância composta         Substância simples 

    Com carga positiva                     Com carga nula 

    Metal oxidado                     Metal reduzido  

 

 Apesar de necessário, a exploração de minérios pode trazer prejuízos ao ambiente se 

não for realizada de forma adequada. Além do terreno propriamente dito, a mineração pode 

afetar também a água, o ar, a flora e a fauna de toda uma região. O problema é que hoje não 

dá para viver sem os produtos extraídos por essa atividade, e tais matérias-primas existem 

apenas em lugares específicos do planeta. 

 De acordo com o Sr. Achim Steiner, Diretor Executivo do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) - “Com as economias emergentes adotando 

tecnologias e estilos de vida semelhantes aos países desenvolvidos, a demanda global de 

metais no futuro próximo será de três a nove vezes maior que a quantidade atual. Técnicas 

mais sofisticadas são urgentemente necessárias para encarar os desafios da reciclagem de 

produtos complexos, compostos por diversos metais”. Ele completou, dizendo que “Os 

projetistas devem assegurar que metais raros e importantes possam ser recuperados 

facilmente após o fim da vida útil dos produtos”. 

 A reciclagem demanda bem menos energia por quilo de metal produzido que a 

produção primária, diminui a necessidade de exploração de minérios de baixo teor – um 

processo de maior intensidade energética – e ajuda a evitar a escassez de materiais. Na teoria, 

metais podem ser reciclados quase que indefinidamente e representam uma oportunidade 

para reduzir a degradação ambiental. No entanto, somente reciclar não será suficiente se não 

incentivarmos a desaceleração do consumo.  
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Após trabalhar com o conteúdo dos processos de obtenção dos metais, pode-se 

desenvolver a atividade 4, com o objetivo de verificar a compreensão dos alunos acerca dos 

processos químicos envolvidos. Recomendamos também a realização da atividade 5, em que 

os alunos deverão pesquisar sobre os impactos causados pela extração de metais, para que eles 

tenham uma visão mais ampla sobre essa questão. 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 4 

 

1) Na natureza, onde são encontrados os metais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Qual o tipo de reação química considerada importante no processo de obtenção de 

metais a partir dos minérios? Qual a principal característica desse tipo de reação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Quais os motivos de aumento da demanda por metais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) Quais as possíveis consequências do aumento dessa demanda? Como evitá-las?  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5)  Atualmente, nas indústrias siderúrgicas, o ferro é obtido em escala maciça por meio 

da reação óxido de ferro (Fe2O3), como monóxido de carbono (CO).  

 

Fe2O3(s) + 3 CO(g)  →   2 Fe(s) + 3 CO2(g) 

                  

a) Determine o nox de todas as espécies químicas envolvidas. Considere:  O nox = -2) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Determine quem oxida e quem reduz, o agente oxidante e o agente redutor. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 5 

 

1) Realizar uma pesquisa sobre os impactos relacionados à extração de metais. 

  

 Durante a aplicação dessa proposta, quando pedimos que os alunos realizassem essa 

pesquisa, a maioria apresentou apenas os impactos ambientais relacionados à extração 

mineral. Portanto, propomos uma discussão sobre os problemas sociais advindos dessa 

atividade como: o trabalho escravo, o trabalho infantil, os problemas de saúde e a falta de 

segurança dos trabalhadores. A seguir disponibilizamos uma apresentação que retrata as 

condições precárias de segurança, o trabalho infantil e a guerra civil que ocorrem associados à 

extração da tantalita, minério de onde se extrai o metal tântalo, na República Democrática do 

Congo. Optamos por esse metal por ele ser raro e estratégico para a indústria eletrônica com 

limitadas possibilidades de substituição.  

 

Exploração do Tântalo na República Democrática do Congo 
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Para auxiliar o professor nessa discussão, sugerimos algumas leituras: 

- O que está por trás da exploração de minério usado em celulares? 

Disponível em: http://www.vermelho.org.br/ noticia/193683-9; 

 -Tecnologia suja de sangue, disponível em: http://cogitamundo 

.wordpress.com/tag/tantalo/. 

http://www.vermelho.org.br/%20noticia/193683-9
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Fonte: http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-

16451931 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-16451931
http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-16451931
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PERIGOS DO DESCARTE INADEQUADO DO LIXO ELETRÔNICO 

 

 

Professor(a), 

 

 Sugerimos a realização de dois experimentos que permitem discutir as reações de 

oxidorredução e o funcionamento das pilhas, sendo que o segundo possibilita ainda, a 

discussão sobre os processos químicos ocorridos com os metais presentes nos equipamentos 

eletroeletrônicos quando descartados de forma inadequada. Ambos os experimentos podem 

ser realizados por grupos de alunos ou de forma demonstrativa-investigativa, pelo professor. 

Destacamos que as atividades experimentais simples e de fácil reprodução em sala, auxiliará 

nas discussões sobre os conceitos químicos de eletroquímica e sobre os resíduos 

eletroeletrônicos.  

Após os experimentos, apresentamos um plano de aula experimental com explicações 

macro e microscópicas e a explicação química da reação ocorrida em cada experimento, com 

o intuito de oferecer-lhe um material de apoio. 

 

      Siga as orientações e uma boa aula!!!  

 

EXPERIMENTO 1 

 

Materiais: 

 2 béqueres de 100 mL com água até a metade;  

 2 placas de zinco;  

 Lixa; 

 10 g de sulfato de cobre (CuSO4). 

Procedimento experimental: 

1) Dissolva 5g de sulfato de cobre em cada béquer; 

2) Lixe as placas de zinco; 

3) Observe a coloração da solução e das placas; 

4) Mergulhe cada placa em um béquer; 

5) Após um minuto retire uma das placas e observe e anote a coloração da placa e da 

solução; 
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6) Após 30 minutos retire a outra placa e observe e anote a coloração da placa e da 

solução; 

Plano de Aula Experimental 1 

 

1. Tema 

Reações de Oxidorredução  

 

2. Subtema 

Pilhas 

3. Conceitos que o professor deseja enfocar 

Redução, oxidação, agente oxidante, agente redutor. 

 

4. Título do experimento (sob a forma de uma pergunta inicial a ser respondida após a realização 

e discussão do experimento) 

Vocês acham que é possível mudar a cor de uma placa de zinco ao mergulharmos numa 

solução de sulfato de cobre? 

 

5. Materiais 

2 béqueres de 100 mL com água;  

2 placas de zinco metálico;  

Lixa; 

10 g de sulfato de cobre (CuSO4). 

 

 

6. Procedimento (de forma bem sucinta) 

Lixar duas placas de zinco e solicitar aos alunos que observem a coloração delas após lixadas. 

Fazer a imersão das placas em dois béqueres com 50 mL da solução de sulfato de cobre (5 g 

CuSO4 em 50 mL de água). Após um minuto retirar uma das placas e mostrar aos alunos, 

questionando sobre sua coloração. A outra pode ser deixada imersa por 30 minutos ou mais. 

Após esse tempo, perguntar aos alunos o porquê da mudança de cor da solução.  

 

7. Observação macroscópica 

Ao entrar em contato com a solução, a placa de zinco vai mudando a coloração metálica para 

uma coloração mais escura, e após um minuto vai ficando avermelhada. A outra placa que 

permaneceu por 30 minutos na solução, também ficou mais avermelhada que a primeira, e a 

solução que era azul passa a ficar incolor.  

 

8. Interpretação microscópica 

O zinco da placa se oxida formando o íon Zn
2+

 que fica em solução. Os elétrons do zinco são 

transferidos para o cobre, porque o cobre tem um maior potencial de redução. O zinco libera 

elétrons provocando a redução do cobre, por isso, ele é chamado agente redutor, já o cobre 
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atrai os elétrons do zinco e provoca sua oxidação, portanto, ele é chamado agente oxidante. 

Os íons de Cobre (Cu
2+

) dissolvidos na solução recebem os elétrons do zinco reduzindo de 

Cu
2+

, para Cu
0
, ou seja, cobre na sua forma metálica. Então, a placa de zinco vai adquirindo a 

coloração avermelhada porque o cobre vai se depositando sobre ela. Na placa que fica mais 

tempo imersa na solução, há um maior depósito de cobre e, portanto, a concentração de íons 

Cu
2+ 

pentahidratado, que é azul, na solução, diminui e a concentração de íons Zn
2+,

 que é 

incolor, aumenta.  

 

9. Expressão representacional (quando couber e necessidade refletindo a explicação 

microscópica) 

               Zn (s)            →     Zn
2+

 + 2 elétrons 

     CuS04 (aq) + 2 elétrons    →   Cu(s) +  SO4
2-

  

                Zn (s) +  CuSO4 (aq)          →    Cu(s)  +   ZnSO4(aq) 

 

 

10. Fechamento da aula: 

 

a) Resposta à pergunta inicial; 

 

A mudança de coloração da placa de zinco acontece porque quando a placa desse metal entra 

em contato com a solução de cobre, o zinco que é um agente redutor mais forte que o cobre. 

Portanto, o Zn se oxida, liberando elétrons, que promoveram a redução dos íons de cobre 

(Cu
2+

) presentes na solução. O cobre então passa para seu estado elementar, Cu
0
, que possui 

cor avermelhada e se deposita sobre a placa de zinco. 

 

b) Interface Ciência-Tecnologia-Sociedade: 

O cobre é um metal relativamente raro, empregado para os mais diversos fins, é amplamente 

utilizado em elétrica e eletrônica porque tem uma condutividade muito alta. Segundo a 

Associação Internacional do Cobre, computadores, telefones celulares e outros equipamentos 

eletrônicos contêm entre 5 e 18% de cobre. Este material é totalmente reciclável sem perda de 

qualidade ou desempenho, podendo ser reutilizado da mesma forma que se fosse extraído da 

natureza. Além disso, a reciclagem de cobre permite economia de energia de até 85%, em 

comparação com os custos gerados pela extração do metal. Porém, a taxa de reciclagem no 

Brasil ainda é de apenas 30%, enquanto, enquanto na Europa chega a 44%. Além de 

economia energética, o aumento nessa taxa de reciclagem diminuiria os impactos ambientais 

causados pela extração desse metal. 
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EXPERIMENTO 2 

 

Materiais: 

 3 tubos de ensaio;  

 3 pregos de ferro;  

 Lixa; 

 Água da torneira; 

 1 colher de cloreto de sódio (NaCl); 

 Água sanitária (solução de NaClO); 

Procedimento experimental: 

1) Dissolver o cloreto de sódio em meio copo de água; 

2) Lixar os pregos; 

3) Em um dos tubos colocar água da torneira, no outro água sanitária e no outro a água 

com salgada; 

4) Identificar cada tubo pela solução que este contém; 

5) Mergulhar um prego em cada tubo; 

6) Deixar em repouso por no mínimo 24 horas. 

 

Plano de Aula Experimental 2 

 

 

1. Tema 

Reações de Oxidorredução 

 

2. Subtema 

Corrosão Eletroquímica  

 

3. Conceitos que o professor deseja enfocar 

Redução, oxidação, eletrodos, anodo, catodo, eletrólito. 

 

4. Título do experimento (sob a forma de uma pergunta inicial a ser respondida após a 

realização e discussão do experimento) 

O que acontece com o ferro quando em contato com a água da torneira, água salgada e água 

sanitária? 
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5. Materiais 

3 tubos de ensaio;  

3 pregos de ferro;  

Lixa; 

Solução aquosa de cloreto de sódio; 

Água da torneira; 

Água sanitária 

 

6. Procedimento (de forma bem sucinta) 

Colocar cada solução (água da torneira, água salgada e água sanitária) em tubo de ensaio. 

Lixar os pregos e colocar um prego em cada tudo de ensaio de modo que fiquem totalmente 

imersos nas soluções. Reservar e observar o que aconteceu após 24 horas.  

 

7. Observação macroscópica 

Após 24 horas, o prego mergulhado na água da torneira, observa-se que a formação de uma 

pequena quantidade de uma substância avermelhada, que se desprende do prego. No tubo de 

ensaio com água salgada, também observar-se uma quantidade um pouco maior dessa 

substância avermelhada, já no tubo de ensaio com a água sanitária, observa-se uma grande 

quantidade dessa substância que se desprende do prego.   

 

8. Interpretação microscópica 

O ferro na presença de água e oxigênio se oxida, formando um composto de coloração 

castanho-avermelhada, conhecida popularmente como ferrugem. O ferro metálico passa então 

de seu estado reduzido Fe
0
 para forma de íon Fe

2+
, simultaneamente ocorre a redução da água, 

formando H
+
 e OH

-
. As substâncias formadas são Fe(OH)2, e Fe(OH)3, que na presença de 

excesso de oxigênio transformam-se em Fe3O4 e Fe2O3. H2O, que são o produto final da 

corrosão, ou seja, a ferrugem, que ao se formada na superfície do ferro, solta-se em flocos, 

deixando o ferro novamente exposto e sujeito a oxidação, visto que os óxidos formados não 

são protetores. Assim, uma parte do ferro pode atuar como ânodo, no qual ocorre a oxidação 

do Fe a Fe
2+

. Os elétrons produzidos migram pela solução eletrolítica para a outra parte do 

eletrodo (aquela que fica mais próxima a interface água-ar) e que atua como cátodo, onde o 

O2 será reduzido. Os íons cloretos atuam com catalisadores e aumentam a velocidade desta 

reação. Portanto, como a água sanitária tem uma grande quantidade de Cl
- 
disponível e um pH 

mais suscetível ao processo de corrosão, formou-se nesse tubo uma maior quantidade de 

ferrugem, do que o tubo com água salgada que tem uma quantidade menor de Cl
-
. A formação 

da ferrugem foi observada em menor quantidade no tubo de ensaio com água da torneira, 

porque nessa solução, a quantidade de íons Cl
-
 é bem menor do que nas outras soluções. 

 

9. Expressão representacional  

Oxidação do ferro:                            Fe (s) →  Fe
+2

 (aq)  + 2 elétrons 

Redução do O2:                   O2 (g)  +  H2O (l)  + 2 elétrons   →  2 OH
-
 (aq) 

Equação global de Fe(OH)2:                 Fe(s) + ½ O2(g) + H2O (l) → 2 Fe(OH)2 (s) 
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Oxidação a Fe(OH)3:                  2 Fe(OH)2(s) + ½ O2(g) + H2O(l) → 2Fe(OH)3(s) 

Alto teor de O2:                  2 Fe(OH)2 (s)  →  Fe3O4 (s)+ 2H2O (l) +H2 (g) 

Baixo teor de O2:                2 Fe(OH)2 (s) + H2O (l) + 1/2O2 (g) →   2 Fe(OH)3 (s) 

                 2 Fe(OH)3  (s)  →  Fe2O3.H2O (s)  + 2 H2O (l) 

 

10. Fechamento da aula: 

a) Resposta à pergunta inicial; 

Quando em contato com a água (eletrólito) e o oxigênio do ar, o ferro se oxida, formando a 

ferrugem, um composto castanho-avermelhado que se solta na forma de flocos. O ferro em 

contato com a água sanitária (eletrólito) oxida-se formando uma grande quantidade ferrugem, 

isso porque os íons cloreto da solução aumentam a velocidade da reação. O ferro em contato 

com a água salgada (eletrólito), também oxida, mas essa oxidação ocorre numa velocidade 

menor. Já o ferro em contato com a água da torneira também oxida, mas numa velocidade 

ainda menor do quando em contato com a água sanitária e a água salgada, devido à baixa 

quantidade de íons Cl
-
 nessa solução.  

 

b) Interface Ciência-Tecnologia-Sociedade: 

Evitar a corrosão dos metais, especialmente do aço, é um desafio de grande importância 

econômica e ambiental. Atualmente, estima-se que um quarto da produção de aço é utilizada 

para repor estrutura enferrujadas. Isso significa um custo econômico para a sociedade, além 

de um prejuízo ambiental, pois a produção do aço envolve uma série de impactos ambientais, 

desde a exploração do minério até a grande quantidade de energia envolvida na redução dos 

óxidos de ferro nos fornos siderúrgicos. 
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Professor (a), 

 

 Para complementar a discussão sobre a corrosão dos metais, sugerimos que seja 

apresentado aos alunos o texto a seguir, que explica este processo e também as formas de 

evitá-lo. 

 

 

 



  

36 

 

 

 

 

  



  

37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 

 

Professor(a),  

 

 

 Para discutir e relacionar os processos químicos com a temática dos resíduos 

eletroeletrônicos, o texto a seguir mostra como os metais presentes nesses resíduos 

contaminam o ambiente e as pessoas. Além disso, este texto relaciona o descarte inadequado 

com o desperdício de materiais. O que permite a discussão dos aspectos sociais, políticos e 

ambientais relacionados à temática.  

 

 

 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: LIXO OU MATÉRIA-PRIMA? 

 

Daniela Cavalcante de Abreu 
       

 As pessoas renovaram seus televisores, computadores, celulares e outros eletrônicos 

num espaço de tempo cada vez menor. Como consequência, surge um problema: ao adquirir 

um novo, o que fazer com o antigo? O grande problema é que muitas vezes esses 

equipamentos são descartados no lixo comum. Os consumidores livram-se do problema, mas 

criam um ainda maior para o meio ambiente, já que esses produtos contêm uma série de 

metais e componentes químicos tóxicos. Enquanto o consumo aumenta, impulsionado pelo 

crescimento econômico, as políticas públicas para o descarte desse tipo de lixo não evoluem 

na mesma intensidade.        

   Evolução dos celulares 

 

 

 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) estima que cerca de 

40 milhões de toneladas métricas de e-lixo são produzidos no mundo a cada ano, sendo que 

somente 10 a 15 por cento desse total é descartado de forma adequada. Nesse cenário, o 
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Brasil foi considerado entre os países emergentes, o que mais produz lixo eletrônico por 

habitante.  

 O e-lixo é composto basicamente por metais e polímeros, apresentando mais de 1000 

substâncias diferentes. Mais da metade de sua composição é feita de metais, entre eles, metais 

preciosos como ouro e platina e metais tóxicos, como chumbo, cádmio e mercúrio. Também 

estão presentes nesses resíduos, os retardantes de chama bromados e halogenados, que geram 

dioxinas e furanos quando incinerados, substâncias tóxicas e cancerígenas. Por isso, quando 

descartado ou reciclado de maneira inadequada, os resíduos eletroeletrônicos trazem sérios 

danos ao ambiente e, consequentemente, à saúde das pessoas, além de se tratar de um 

desperdício de metais nobres, visto que, no e-lixo a porcentagem desses metais muitas vezes 

é superior à encontrada no próprio minério. Isso pode ser observado no gráfico da figura 

abaixo, que compara a concentração de alguns metais nas placas de circuito impresso (PCI) 

com as quantidades dos mesmos em seus respectivos minérios. 

 

 

         Fonte: http://www.abes-rs.org.br/qualidade/palestras/hugo_veit.pdf                                                       

              

           Dessa forma, muitos metais preciosos, como ouro, prata e cobre, vão parar nos lixões. 

Ainda segundo Pnuma, 40 celulares possuem a mesma quantidade de ouro que uma tonelada 

de minério. Somente na China são desperdiçados, por ano, quatro toneladas de ouro, seis de 

cobre e 28 de prata.  Para se ter uma medida do tamanho do desperdício, circulou no Brasil, 

no ano de 2009, nada menos do que 202,7 milhões de celulares, segundo o Relatório Anual 

da Anatel de 2010, o que permitiu projetar a possibilidade de recuperar 26 toneladas de cobre. 

Isso sem falar nos elementos raros como o índio, indispensável para a fabricação de telas 
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planas e touch screens, e que, segundo o cálculo de especialistas, terá suas reservas exauridas 

no prazo de seis a dez anos.                                                                                                             

 

Como acontece a contaminação pelos metais tóxicos do lixo eletrônico? 

    

 
Quando descartados no 

lixo comum, a maioria 

dos eletrônicos vai 

parar em lixões. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em lixões e aterros 

inadequados eles 

ficam expostos ao 

sol e à chuva, 

deteriorando-se. 

 
Pela ação das 

intempéries, os metais 

tóxicos que os 

compõem são 

oxidados e dessa 

forma, chegam ao solo 

e aos lençóis freáticos. 

 
Águas contaminadas 

entram na cadeia 

alimentar por meio da 

irrigação de lavouras e 

da ingestão por 

animais. 

 
Os metais tóxicos 

acumulam-se em nosso 

organismo causando sérios 

problemas de saúde, como 

problemas renais e 

neurológicos. 

    

 A complexidade dos produtos eletrônicos dificulta o processo de reciclagem dos 

eletrônicos, visto que são formados por diversos materiais. Um celular, por exemplo, pode 

apresentar cerca de 35 metais em sua composição, além de plásticos e resinas. Portanto, 

devemos considerar que, apesar da importância da reciclagem e-lixo, nem todas as 

substâncias e/ou materiais presentes nos eletrônicos podem ser recuperados pelos processos 

atualmente disponíveis, sendo necessário encaminhá-los para aterros especiais, não 

disponíveis em quantidade suficiente em nosso país. Além do que muitos dos processos de 

reciclagem são caros e complexos, demandando uma grande quantidade de energia e 

tecnologia de ponta, nem sempre de domínio do Brasil. Por essas razões é que o nosso país 

não consegue recuperar todas as partes dos eletrônicos, como por exemplo, as placas de 

circuito impresso (PCI), que só podem ser recicladas em poucos países no mundo, como 
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exemplo, na Alemanha e no Japão. Nessas placas concentram-se metais preciosos e metais 

tóxicos.  

 Apesar de todos os impactos causados pelo e-lixo, as medidas para minimizar este 

problema ainda têm sido incipientes. A União Europeia possui uma legislação específica 

sobre o assunto: a Diretiva sobre o lixo eletroeletrônico (WEEE). Esta norma restringe o uso 

de algumas substâncias tóxicas na fabricação de equipamento eletroeletrônico, com o 

objetivo de diminuir a contaminação ambiental da disposição ou tratamento desses materiais. 

Para incentivar a reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos, a diretiva impõe aos 

fabricantes duas obrigações: recolher e reciclar seus produtos eletrônicos e uma porcentagem 

mínima de material reciclável em cada tipo de equipamento, por exemplo, 85% de um 

aparelho celular produzido e/ou comercializado na União Europeia deve ser reciclável. Isso 

torna mais atrativa a relação custo-benefício da obtenção de material a partir da reciclagem 

do que de novas matérias-primas, no caso dos eletrônicos. E para diminuir a contaminação 

ambiental da incineração, a norma impõe a substituição de metais tóxicos e dos retardantes de 

chamas tradicionais por outros metais ou substâncias menos contaminantes. 

 No Brasil, a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

foi sancionada em 2010, após tramitar por mais de 19 anos no Congresso. Esta Lei estabelece 

a responsabilidade compartilhada, a qual corresponde ao conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos. Isso significa que todos, de alguma maneira, somos responsáveis 

pelo lixo que geramos e podemos responder judicialmente por atitudes que impactem o 

ambiente. 

 A Lei contempla todo tipo de resíduos sólidos, não exclusivamente o e-lixo. Apesar 

disso, contém um artigo que trata especificamente do lixo eletrônico. O artigo 33 da PNRS 

estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 

eletroeletrônicos devem estruturar e implementar sistemas de logística reversa (coleta de 

produtos usados) de forma independente do serviço público de limpeza urbana, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. 

 Entretanto, como qualquer outra lei, é necessária vontade política para que seja 

realmente implementada, e esse é o grande papel da sociedade. Temos que exigir que essa lei 
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seja realmente cumprida. Precisamos pensar em áreas adequadas para construção de aterros 

sanitários de verdade, acabando com os lixões. Precisamos nos mobilizar para a coleta 

seletiva e para um consumo mais consciente, a fim de diminuir os impactos ambientais. 

Devemos valorizar os catadores e as cooperativas de reciclagem, a fim de efetivar cidadania 

para estas pessoas. Podemos educar melhor nossos filhos e vizinhos para refletirem sobre 

consumir racionalmente, ou seja, comprar o que realmente necessitam. Somos todos 

responsáveis pela redução, reutilização e reciclagem dos produtos eletrônicos e, ainda, por 

começar a construir – agora – uma vida melhor para as futuras gerações.  
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 A atividade 6 apresentada abaixo tem por objetivo verificar a compreensão dos alunos 

sobre os processos químicos envolvidos no descarte inadequado dos equipamentos 

eletroeletrônicos, bem como verificar o entendimento sobre as vantagens de reciclar esses 

equipamentos e sobre outras medidas necessárias para amenizar os problemas relativos ao e-

lixo. 

 

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 6 

 

1) Com o passar do tempo, o que acontece com os aparelhos eletrônicos descartados nos 

lixões a céu aberto? Explique os processos químicos envolvidos, pelo menos com 

relação às partes metálicas e as consequências desse descarte para o meio ambiente e, 

consequentemente, para os seres vivos. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Quais os benefícios da reciclagem de equipamentos eletrônicos?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Promover a reciclagem do e-lixo é suficiente para acabar como todos os problemas 

relacionados com o ciclo de vida dos equipamentos eletroeletrônicos? Por quê? 

_____________________________________________________________________    

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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PILHAS E BATERIAS: FONTE DE ENERGIA DOS ELETRÔNICOS 

 

 

Professor (a),  

 

Sugerimos a leitura do Texto “Tema em foco: Descarte de pilhas e baterias” (Anexo 

1), retirado do livro didático Química & Sociedade, do PEQUIS (Projeto de Ensino de 

Química e Sociedade) (PEQUIS, 2011), que apresenta os perigos do descarte inadequado 

desses aparatos.  Como atividade, propomos que os alunos respondam as perguntas trazidas 

pelo texto. 

 Acho apropriado nesse momento, o desenvolvido dos conceitos químicos relacionados 

às pilhas, para que os alunos compreendam com essas fornecem energia e também para que 

compreendam os impactos relacionados ao seu descarte incorreto. Para o desenvolvimento 

desses conteúdos, mais uma vez utilizamos o livro didático adotado pela escola, Química, 

Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia, volume 2, da autora Martha Reis, páginas 336 a 364.    

 

 

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS 

(PEQUIS, 2011) 

 

            O uso de pilhas e baterias é intenso em nossa sociedade. Algumas dessas pilhas e 

baterias são descartáveis, como as de relógio; outras são recargáveis, como as de automóveis 

e celulares, possuindo maior vida útil. Entretanto, todas elas, um dia, predem sua utilidade e 

são descartadas. 

            Apesar da aparência inofensiva, as pilhas e baterias usadas e descarregadas podem 

causar sérios problemas ambientais. De acordo com dados da Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas por 

ano. Onde elas vão parar depois de usadas? 

            Outro problema é que muitas pilhas utilizam metais pesados, como mercúrio, cadmio, 

chumbo e níquel, que podem contaminar plantas e animais entre o quais o ser humano. 

            Um exemplo desse problema é a utilização de grande quantidade de baterias de 

automóveis, gerando-se enorme quantidade de sucata que não pode ser descartada no lixo 

devido à grande quantidade de chumbo e de ácido sulfúrico nela presente. O processo de 

reciclagem desses materiais, embora viável economicamente, libera grande quantidade de 

chumbo para o ambiente e contamina as pessoas nele envolvidas, causando problemas de 
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saúde ocupacional, isto é, gerados durante o trabalho. 

            Na década de 1990, o Greenpeace denunciou que empresas brasileiras estavam 

importando sucatas de baterias dos Estados Unidos. De acordo com o Greenpeace, mesmo 

existindo legislação proibitiva, essas importações foram autorizadas. 

            Agindo dessa forma, países ditos desenvolvidos usufruem benefícios de tecnologias e 

paga para países mais pobres assumirem seus riscos, transferindo para outros os problemas 

ambientais gerados por eles. 

            O descarte das baterias de celulares também é um problema, ainda mais se 

considerarmos que a vida útil dessas baterias é relativamente curta – cerca de um ano. Por 

outro lado, sua demanda é cada vez maior; para se ter uma ideia, em 2005 existiam mais de 

150 milhões de celulares em funcionamento somente no Brasil. Consequentemente, imagine 

quantas baterias de celular são descartadas anualmente no mundo todo. 

            Com relação às pilhas comuns, estima-se que cada brasileiro consuma menos de 

cinco pilhas por ano. Em países de Primeiro Mundo, como a Alemanha, o consumo anual é 

de cerca de 30 unidades. 

 

            Os metais que reagem com o nosso organismo 

 

            Como já dizia o estudioso Paracelso (1493-1541), a diferença entre o remédio e o 

veneno é a dose. Por isso substâncias que são letais para os seres humanos, quando 

consumidas acima de certas dosagens, podem ser remédios em doses menores. Os metais são 

bons exemplos. Alguns deles são muito importantes para o metabolismo do nosso corpo. 

            O ferro, presente na hemoglobina, é responsável pelo transporte de oxigênio no 

sangue; o cobalto entra na composição de vitaminas; o manganês o molibdênio, o zinco e o 

crômio estão presentes na estrutura de enzimas que regula o metabolismo do organismo. 

Além desses, diversos outros, como o lítio, o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio, 

também participam de funções metabólicas. 

            Por outro lado, vários metais são considerados tóxicos. Os metais que agridem 

demasiadamente o ambiente são denominados metais pesados. Essa denominação é usada 

porque geralmente os metais tóxicos são de maior massa atômica – massa de um átomo dada 

em relação à unidade de massa atômica (u), que se refere à massa de 1/12 do átomo de 

carbono-12, como o mercúrio (200,59 u), o cádmio (112,41 u) e o chumbo (207,2 u), apesar  

da toxidez dos metais não estar associada diretamente às suas massas atômicas.  
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             Assim, um metal é classificado como metal pesado em consideração ao seu risco 

toxicológico, e não à sua massa. Por isso, o crômio de massa atômica 52 u, é um metal 

pesado, enquanto o ferro, de massa atômico 56 u, não é classificado como metal pesado. 

          Os resíduos de metais pesados têm propriedades indesejáveis de toxidez, 

corrosividade, reatividade, entre outras. A toxidez dos metais deve-se ao fato de os 

organismos vivos ano conseguirem eliminá-los depois de absorvidos, o que provoca uma 

serie de complicações. Em razão disso, eles ficam depositados em alguma parte do corpo, 

como nos ossos ou em células nervosas. Esses metais são chamados cumulativos. 

          Uma forma de eliminar os metais pesados do organismo é tratamento com substancias 

que reagem mais fortemente com eles do que com as substâncias de nosso organismo. Um 

bom exemplo é a substância etileodiaminotetracético – EDTA – utilizada por formar 

substâncias muito estáveis com átomos de metais pesados, permitindo a remoção deles de 

nosso organismo. 

           No Brasil, a contaminação por mercúrio tem causado muita preocupação. Esse metal 

pesado é usado na purificação do ouro, por meio de um processo conhecido como 

amalgamação, no qual o mercúrio adere ao ouro metálico, formando o amálgama. 

Posteriormente, o amálgama é aquecido e o mercúrio é vaporizado, restando ouro puro. 

           Essa forma de garimpo de ouro é extremamente poluidora, uma vez que o mercúrio se 

acumula no ambiente sob diversas formas. Os peixes são os mais afetados, e seu consumo em 

áreas de garimpo representa um perigo para a saúde humana e, principalmente, para mulheres 

gestantes. Fetos podem sofrer teratogênese (malformações) e deficiências de 

desenvolvimento nervoso e motor quando as mães alimentam-se desses peixes.  

            Essa contaminação poderia ser evitada caso fossem adotadas algumas práticas de 

tratamento da lama contaminada e de vaporização do mercúrio em recipientes fechados, em 

que o mercúrio seria depois condensado. Com tais práticas, o mercúrio seria reaproveitado, 

diminuindo o custo de extração e os problemas ambientais. 

            Além da contaminação do mercúrio nos garimpos, temos a contaminação pelo uso 

indevido em indústrias, em consultórios odontológicos, entre outras. Nesse sentindo, é 

preciso tomar todo o cuidado com qualquer manipulação do mercúrio metálico.   

            O descarte de materiais que o contenham jamais deverá ser feito em lixo urbano ou 

em solo e água, pois ele poderá contaminar a água.   

            Outra fonte de metal pesado são indústrias que despejam seus efluentes, contendo 

elevadas quantidades de metais pesados em rios. O lixo urbano também pode ser fonte de 
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poluição de metais pesados devido à presença de pilhas e baterias. 

            A tabela a seguir apresenta informações sobre os problemas causados a organismos 

vivos por alguns metais que são liberados durante a degradação de pilhas e baterias. 

 

Efeitos causados à saúde por alguns metais pesados 

Metal Onde é encontrado Efeitos 

M
er

cú
ri

o
 

- Equipamentos e aparelhos elétricos de 

medida; 

- Produtos farmacêuticos; 

- Lâmpadas de neônio, fluorescente e de arco 

de mercúrio; 

- Interruptores; 

- Baterias/pilhas; 

- Tintas; 

- Amaciantes; 

- Antissépticos; 

- Fungicidas; 

- Termômetros.  

- Distúrbios renais; 

- Distúrbios neurológicos; 

- Efeitos mutagênicos; 

- Alterações Metabólicas; 

- Deficiência nos órgãos 

sensoriais. 

C
á
d

m
io

 

- Baterias/pilhas; 

- Plásticos; 

- Ligas Metálicas; 

- Pigmentos; 

- Papéis; 

- Resíduos de galvanoplastia. 

- Dores reumáticas e 

miálgicas. 

- Distúrbios metabólicos 

levando à osteoporose; 

- Disfunção renal. 

C
h

u
m

b
o
 

- Tintas como as de sinalização de rua; 

- Impermeabilizantes; 

- Anticorrosivos; 

- Cerâmicas; 

- Vidros; 

- Plásticos; 

- Inseticidas; 

- Embalagens; 

- Pilhas/Baterias. 

- Perda de memória; 

- Dor de cabeça; 

- Irritabilidade; 

- Tremores musculares; 

- Lentidão de raciocínio; 

- Alucinação; 

- Anemia; 

- Depressão; 

- Paralisia. 

 

             O alumínio é outro metal cujo impacto sobre a saúde pública tem chamado atenção 

de médicos e pesquisadores, devido à hipótese de que ele possa provocar a doença de 

Alzheimer. A lenta contaminação de pessoas pode estar sendo causada pela ingestão de 

alimentos preparados em panelas de alumínio ou acondicionadas em embalagens feitas com 

esse metal. 
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                   Como fazer o descarte das pilhas e baterias 

 

            Órgãos governamentais, entidades civis e organismos não-governamentais têm 

debatido sobre problemas relacionados ao descarte de pilhas e baterias, na busca de possíveis 

soluções e formas de minimizar tais problemas. 

            Para isso, têm sido regulamentadas as quantidades de metais pesados que podem ser 

utilizadas em pilhas e baterias, além, é claro, de seu descarte. Uma das resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – determina que pilhas e baterias que 

possuem cádmio, chumbo e mercúrio acima de determinados níveis, depois de esgotadas 

devem ser devolvidas aos locais de venda ou aos representantes das indústrias. Tais 

indústrias devem proceder aos tratamentos adequados para que os resíduos não contaminem 

o ambiente. 

            Ainda segundo essa resolução, pilhas e baterias que atendem aos limites previstos na 

lei poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros sanitários 

licenciados. Para isso, os fabricantes e importadores deverão identificar os produtos 

descritos, mediante o registro nas embalagens e, quando for possível, nos produtos, de 

símbolo que permita ao usuário distingui-los dos demais tipos de pilhas e baterias 

comercializados (veja nos ícones abaixo). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

A atividade 7, apresentada a seguir, tem como objetivo conduzir os alunos à uma 

reflexão sobre os impactos causados pelo descarte inadequados das pilhas e baterias e sobre a 

De acordo com o 

Conama, pilhas que 

apresentarem esses 

ícones podem ser 

descartadas no lixo. 

De acordo com o 

Conama, pilhas que 

apresentarem esse 

ícone NÃO podem ser 

descartadas no lixo. 



  

49 

 

responsabilidade do governo e dos fabricantes no gerenciamento desse tipo de lixo. Além 

disso, busca verificar a compreensão sobre os conteúdos desenvolvidos relativos ao 

funcionamento das pilhas e à maneira como seus componentes tóxicos tornam-se 

contaminantes. 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 7 

 

1) Como o governo pode contribuir para a resolução dos problemas de contaminação do 

solo e das águas por metais pesados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Como a indústria de pilhas e baterias pode contribuir para eliminar ou diminuir a 

quantidade de metais pesados presentes nesses produtos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Proponha uma maneira viável de recolhimento de pilhas e baterias para não mais jogar 

esses materiais diretamente no lixo. 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Qual a importância dos metais para o nosso organismo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Quais os problemas ambientais causados pelos metais pesados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Identifique no texto os danos causados ao ser humano pela contaminação por metais. 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7) Por que as pilhas não devem ser descartadas indiscriminadamente no lixo doméstico? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8) Muitos aparelhos eletrônicos utilizam como fonte de energia pilhas e baterias. 

A história das pilhas se inicia em 1600, quando o físico alemão Otto von Guericke 

idealiza a primeira máquina capaz de produzir eletricidade.  

             No século XVIII, o médico e investigador italiano Luigi Galvani descobriu que 

a eletricidade poderia ser armazenada nos músculos de rãs, e que os nervos desses 

anfíbios eram capazes de transferir essa energia. A partir desta descoberta 

os estudiosos começaram a investigar os processos químicos envolvidos na geração da 

energia elétrica. Um desses estudiosos foi o físico italiano Alessandro Volta, 

considerado o criador das pilhas elétricas. Em 1836, o químico francês John Frederic 

Daniell, avançou os estudos sobre as pilhas. 
  Fonte: http://www.historiadetudo.com/pilha.html(adaptado). 

 A pilha ou célula eletroquímica de Daniell pode ser representada da seguinte forma:  

Zn(s) / Zn(aq)
2+

  //  Cu(aq)
2+

 / Cu(s)
0  

 

 Desenhe todos os detalhes da pilha de Daniell, indicando a direção dos elétrons, o 

ânodo e o cátodo, a ponte salina e explique como essa pilha produz corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.historiadetudo.com/pilha.html
http://www.historiadetudo.com/pilha.html
http://www.historiadetudo.com/pilha.html
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COMO DIMINUIR OS PROBLEMAS RELACIONADOS AOS RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS? 

 

Professor (a),  

 

 

 Destacamos que os hábitos de consumo também são responsáveis pelo aumento do 

lixo eletrônico. A mídia, a serviço dos interesses capitalistas, divulga a todo instante, 

propaganda que buscam associar o consumo com a ideia de felicidade instantânea e de 

realização pessoal. Influenciando o comportamento das pessoas, que sem refletir sobre as 

consequências desse hábito, consomem por necessidades, não somente físicas e psicológicas, 

mas principalmente sociais.  

Com o intuito de conduzir os alunos a uma reflexão sobre os hábitos de consumo da 

sociedade contemporânea, propomos que seja realizado um trabalho em grupo, onde os alunos 

receberam uma história e deverão buscar soluções para o problema apresentado. Essa busca 

deve ser orientada por algumas questões apresentadas juntamente com a narração da história. 

No caso de nosso trabalho, elaboramos a história de Marina, uma adolescente que 

expressou à sua mãe o desejo de ganhar um novo aparelho de celular, justificando que para os 

padrões sociais vigentes, a tecnologia do seu antigo telefone móvel estava ultrapassada. Com 

o intuito de provocar reflexão pela adolescente, sua mãe a desafiou na busca por informações 

sobre a disposição final de lixo eletrônico e os possíveis impactos desse descarte. 

Sugerimos que sejam formados dois grandes grupos: os que concordam que a mãe de 

Marina deva dar a ela um novo celular, e os que discordam disto. Dessa forma, estimulamos o 

confronto entre dois pontos de vista distintos, que acaba por produzir uma oportunidade de 

desenvolvimento de discurso argumentativo.  

Recomendamos que esses dois grupos sejam subdivididos para a realização de um 

trabalho escrito, com o objetivo de permitir que todos participem da elaboração das respostas 

as questões sugeridas. Os alunos deverão entregar esse trabalho por escrito. 

Em seguida, propomos a realização de um debate entre dois grandes grupos, em que os 

alunos terão que apresentar argumentos que justifiquem sua opinião sobre Marina ganhar ou 

não o celular, bem como expor contestações aos argumentos apresentados pelo grupo 

opositor.   

Para avaliar o processo, devem ser designados juízes, os quais decidirão qual dos 

grupos apresentou argumentos mais consistentes e coerentes na defesa de seu ponto de vista. 

Sugerimos que outros professores da escola sejam convidados para fazer parte desse júri.   
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Recomendamos que seja disponibilizado um tempo de 2 ou 3 semanas para que os 

alunos entregarem e o trabalho escrito e se preparem para o debate. É altamente recomendado 

que o professor acompanhe o desenvolvimento do trabalho de cada grupo, para auxiliá-los na 

elaboração das respostas e na construção dos argumentos. As habilidades argumentativas dos 

alunos precisam ser estimuladas e desenvolvidas, para isso, o exercício tem que ser orientado. 

Ressaltamos que o discurso argumentativo é aquele em que são apresentados e justificados 

pontos de vista divergentes sobre uma determinada questão. 

A dinâmica do debate deve ser esclarecida no início da atividade, seguindo os passos 

propostos: 1º - Um grupo apresenta um argumento que defende seu ponto de vista; 2º - o 

grupo oposto tem um tempo para contestar o argumento apresentado e, por fim, 3º - o grupo 

que iniciou o debate tem o direito de responder à contestação feita.  Recomendamos que a 

atividade seja realizada em aulas germinadas, pois esta atividade exige um tempo maior para 

sua execução. 

 

 

Alunos: ___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 8  

TRABALHO EM GRUPO 

 

Marina, uma adolescente de 16 anos, estudante do ensino médio, chegou à casa 

bastante chateada pelo fato de alguns de seus colegas da escola terem zombado do seu 

aparelho celular e foi queixar-se com sua mãe: 

- Mãe, eu estou “pagando o maior mico” na escola, todos zombam de mim por causa 

desse celular pré-histórico. Por favor, compra um celular novo para mim! 

- Bom, mas ele não está funcionando? 

- Está sim, parece até um milagre, um aparelho tão feio ainda funcionar... 

- Então, minha filha, ele está funcionando e podemos nos comunicar, isso que é o 

mais importante. 

- Ah não, mãe! Ele é tão velho que nem tira foto, não acessa a internet, não tem 

bluetooth, ou seja, não serve para nada. 

- Para que você quer que o celular tire foto e acesse a internet, se temos máquina 

fotográfica e computador em casa? 

- Ah para mãe! Eu quero ter um celular desses novos que todos da minha sala têm! 

Por que só eu não posso? Compra no cartão e divide em 12 vezes. Fica baratinho! Por favor!  

Nesse momento, a mãe de Marina a levou para a dispensa e mostrou uma pilha de 

aparelhos velhos entulhados num canto.  

- Marina, olha só a quantidade de aparelhos eletrônicos estragados que estão 

entulhados na nossa dispensa. Não sei como descartá-los. Você tem um celular que ainda 

funciona muito bem e quer jogá-lo aqui só para ficar na moda. Vamos fazer um trato. Se 

você buscar informações sobre todas as possibilidades de descarte desses aparelhos e me 

convencer que existe uma maneira adequada e segura de descartá-los, pensarei na 

possibilidade de te dar um celular novo. Ok? 
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Como amigo de Marina, ajude-a a pesquisar informações sobre o que pode ser 

feito com equipamentos eletrônicos que não são mais usados e quais os impactos 

ambientais/financeiros que pode causar. Dessa forma, você poderá ajudar a Marina e a 

mãe dela a resolverem o impasse em que se encontram. 

  

Questões   

  A. Explique em linhas gerais, qual o principal assunto abordado? 

B. Qual a relação do caso apresentado com as questões: 

          • Sociais     

          • Econômicas 

          • Ambientais  

          • Éticas 

  

C. Cite pelo menos quatro medidas que normalmente são tomadas para se livrar de 

equipamentos eletrônicos (como os aparelhos celulares) que não estão mais em uso?  

D. Liste vantagens e desvantagens que cada uma das medidas que você citou pode acarretar. 

E. Baseado nas respostas das questões B e C, que medida você considera a mais adequada 

para resolver o impasse entre Marina e sua mãe. Explique detalhadamente sua escolha. 

F. Apresente o maior número de vantagens e desvantagens da opção escolhida para a 

solução o caso de Marina em relação a outras possíveis soluções. 

G. Como a aplicação da medida escolhida se reflete no dia a dia das pessoas envolvidas no 

caso, levando em consideração aspectos sociais, ambientais, econômicos e éticos. 

H. Qual é a sua opinião sobre os argumentos usados por Marina no texto apresentado? 

I. E sobre os argumentos usados pela mãe de Marina?  

J. Em sua análise, a mãe de Marina deve ou não comprar um celular novo para sua filha? 

K. Se você fosse, Marina como agiria? Descreva um plano de ação, utilizando os 

personagens do caso e as medidas julgadas adequadas para a solução. 

 

Após todas as discussões realizadas e algumas relações estabelecidas entre os 

conteúdos químicos e a temática do e-lixo, propomos a realização da atividade 9 que 

propiciará aos alunos refletirem sobre a responsabilidade de cada ator social (cidadãos, 

governo e fabricantes) no gerenciamento do lixo eletroeletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 9 

4) Como o consumo racional de aparelhos celulares pode trazer benefícios para 

sociedade como um todo?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Qual a responsabilidade direta de cada pessoa no gerenciamento do lixo eletrônico?       

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________      

______________________________________________________________________ 

6) Como a Ciência Química pode nos ajudar a compreender e solucionar os problemas gerados 

pelo e-lixo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7) Cite outros segmentos da sociedade que você considera responsáveis por esse tipo de 

lixo e qual seria a responsabilidade de cada um deles? 

______________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8) Cite três medidas a serem tomadas para minimizar os problemas causados pelo e-lixo 

______________________________________________________________________    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Caro Professor (a), 

 

 

Como já mencionado inicialmente, este trabalho é uma proposta de ação profissional, 

produto de uma pesquisa realizada em busca de uma aproximação entre conteúdos de 

Química e o universo cultural e tecnológico no qual os jovens estão inseridos. 

 A discussão da temática permitiu um maior envolvimento dos alunos durante as aulas, 

além de propiciar a exploração de conceitos químicos importantes para a compreensão da 

dinâmica do mundo contemporâneo, amplamente influenciado pelas inovações tecnológicas. 

Adicionalmente, acredito que a abordagem CTS no ensino de Ciências, mais especificamente 

de Química, possibilitou aos meus alunos estabelecerem relações entre os diversos aspectos 

envolvidos com a produção e o descarte dos equipamentos eletrônicos, e permitiu também a 

incorporação desses aspectos no posicionamento dos alunos, contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e autônomos.  

Nessa perspectiva, destacamos o papel do professor em apresentar aos alunos 

situações com diferentes possibilidades de solução, mostrar pontos positivos e negativos e 

promover neles autonomia para escolherem o caminho a ser seguido de forma mais 

consciente. Entretanto, essa proposta de ensino apenas sugere um caminho, por isso cada 

professor pode adequá-la para a sua realidade.  
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Apresentação 

 Olá Professor(a)! 

 Você já percebeu como todos os elementos (vivos ou não-

vivos) da natureza estão interligados? 

 Pois é, se respondeu sim a essa questão você já deve ter 

percebido que há interação entre os elementos vivos (animais e 

plantas, por exemplo) e não-vivos (água, luz, temperatura, solo, ar 

entre outros) da natureza. 

 As interações dos seres vivos entre si e com e o ambiente físico 

é o objeto de estudo da Ecologia. No quadro atual do pensamento 

ecológico, podemos identificar pelo menos quatro possíveis leituras da 

expressão Ecologia, sendo elas: natural, social, conservacionismo e 

ecologismo1. 

 É importante que compreenda um pouco de cada uma das 

possíveis leituras, pois cada uma está voltada para abordagens e 

preocupações específicas. Vale ressaltar, que os conteúdos de cada 

uma delas não são estanques, pois estão interelacionados e a sua 

compreensão contribui tanto para a formação docente como para sua 

atuação em sala de aula com os alunos dos anos iniciais. 

                                                             
1 LAGO, A.; PÁDUA, J. A. O que é ecologia. 17. ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.  

 Caro(a) Professor(a), considerando a extensão dos conteúdos 

das quatro abordagens não será possível tratar de todas elas neste 

material. O nosso enfoque será a Ecologia Natural, que estuda o 

funcionamento dos sistemas naturais, procurando entender as leis que 

regem a dinâmica de vida da natureza e que tem como base 

fundamental o conceito de ecosssistema. 

 Professor(a),  como você deve ter visto nesta breve 

apresentação, a Ecologia Natural trabalha com diferentes conceitos. 

 Convido-o(a) a conhecer um pouco mais sobre esses saberes  

da Ecologia Natural. Mas não fique preocupado(a), porque falei que 

são muitos conceitos, quero apresentar um aventureiro, que vai 

acompanhá-lo(a) nessa jornada, é o PECO, sempre que pode ele larga 

seus afazeres da vida corrida e vai se dedicar a aprender e conhecer 

um pouco mais da Natureza da qual faz parte.  

 Preste atenção no que ele tem para dizer! É uma oportunidade 

e tanto de conhecer um pouco mais sobre Ecologia. 

  

 

 

 

  

Oi Colega! Sou o PECO! 
Irei fazer uma trilha ecológica 
explicativa e convido você a 

conhecer um pouco mais sobre 
Ecologia Natural junto comigo. 

Vamos nessa!? 
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Ensino de Ecologia Natural nos Anos Iniciais 

  

 Caro(a) professor(a)! 

 Se chegou aqui é porque aceitou o convite do PECO de fazer a 

trilha. Mas antes de partir, é bom que compreenda a importância 

dessa trilha para sua formação e atuação docente. 

 Enquanto o PECO arruma a mochila, porque você sabe todo 

aventureiro que se prese tem que ser mochileiro, gostaria de 

conversar um pouco com você sobre a importância de se compreender 

a Ecologia Natural para sua atuação nos anos iniciais. 

  A maioria dos(as) professores(as), antes de planejar suas aulas, 

já leu e pesquisou sobre conteúdos que devem ser trabalhados em 

cada disciplina. Ao recorrermos aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) de Ciências Naturais dos anos iniciais, verificamos que o papel 

das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo 

e suas transformações, tendo o homem como indivíduo integrante do 

Universo.  

 Para os anos iniciais do ensino fundamental, os PCN’s sugerem 

que o ensino de Ciências Naturais seja trabalhado em quatro blocos 

temáticos são eles: Ambiente, Ser humano e saúde, Recursos 

tecnológicos e Terra e Universo. Dentre os conhecimentos trabalhados 

no bloco Ambiente encontramos o conteúdo de Ecologia Natural, 

sobre o qual nos deteremos nesta trilha. 

 Professor(a), ao percorrer a trilha com o PECO sugerimos que 

possa analisar e refletir sobre as informações, verificando aquilo que 

atende suas necessidades na prática com seus alunos. 

 Lembre-se! É importante que você se aproprie dos conceitos de 

Ecologia Natural, tendo em mente que existem questões humanas, 

sociais, culturais, econômicas e históricas que estão relacionadas ao 

tema Ecologia e que, em sala de aula, é desejável que integrem o 

trabalho que irá desenvolver com seus alunos. 

 Este material trata-se de uma proposição educativa, resultado 

da dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências (PPGEC) da Universidade de Brasília (UnB). Tem como 

finalidade ser um material de apoio aos pedagogos para que possam 

pesquisar, conhecer, estudar, aprender e planejar suas aulas. E, 

principalmente, visa despertar o interesse por outras fontes de 

aquisição de conhecimento sobre o ensino de Ecologia Natural. 
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 Professor(a)! 

 Vimos que o foco da Ecologia Natural é entender as regras de 

funcionamento dos ecossistemas. Os autores Lago e Pádua (2011) 

apontam algumas das leis que regulam os mecanismos ecossistêmicos, 

seguem abaixo, e que devem ser trabalhadas em sala de aula através 

de textos explicativos, atividades práticas e aulas interdisciplinares. 

a) Interdependência: todos os elementos da natureza estão inter-

relacionados, de modo que se trocarmos um elemento 

estaremos afetando todo o conjunto, o ecossistema. Um 

exemplo clássico é a interdependência entre os seres vivos 

para sua sobrevivência. 

b) Ordem dinâmica: o sistema de equilíbrio é dinâmico, se 

desenvolveu a partir de um lento processo evolutivo que 

precisa ser renovado constantemente. 

c) Equilíbrio autorregulado (homeostase): o ecossistema é auto-

organizado e autorregulável, o que quer dizer que se o sistema 

sofre algum dano, ele consegue se reordenar a nova situação 

de modo a estabelecer um novo equilíbrio, vale ressaltar que 

dependendo do nível do dano, o ecossistema pode entrar em 

colapso. 

d) Maior diversidade = maior estabilidade: quer dizer que quanto 

maior for a diversidade de elementos que compõe o 

ecossistema, maior será sua capacidade de se autorregular. 

e) Fluxo constante de matéria e energia: “o sol é a grande fonte 

de energia da natureza” (p. 20), essa forma de energia é 

utilizada pelas plantas para produzir alimentos, essas plantas 

servem de alimento para animais herbívoros, que por sua vez 

são alimento dos carnívoros, que servem de alimento para 

outros animais, posteriormente quando mortos esses animais 

são decompostos pelos fungos e bactérias, retornando seus 

elementos ao solo, onde serão aproveitados pelas plantas no 

processo de fotossíntese, reiniciando novamente o ciclo – esse 

mecanismo recebe o nome de cadeia alimentar. 

f) Reciclagem permanente: “todo elemento natural liberado no 

ambiente é reaproveitado de alguma forma pelo ecossistema” 

(p. 21), os ciclos biogeoquímicos permitem uma constante 

reciclagem dos elementos da natureza. 

 

Opa! Acho que acabei conversando um pouco a mais. 

Corra, pegue sua mochila, que o PECO já está partindo... 
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BIOMA 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) Professor(a)! 

 Como sabemos tudo na Natureza está inter-relacionado. 

Durante a trilha, vamos conversando sobre os elementos que veremos 

em nossa caminhada, sem perder de vista que embora os temas sejam 

apresentados separadamente aqui, na Natureza todos os elementos 

(vivos e não-vivos) estão interligados. 

 No esquema da trilha que o PECO te mostrou, podemos inferir 

que diferentes interações entre os elementos vivos e não-vivos estão 

acontecendo no mesmo espaço. Neste primeiro momento de nossa 

caminhada, daremos enfoque inicial para os biomas. 

 Mas, você sabe o que é um bioma? 

 Um bioma é conjunto de diferentes ecossistemas num mesmo 

espaço geográfico. São as comunidades biológicas, ou seja, são os 

seres vivos (exemplo: animais, plantas, bactérias, fungos entre outros) 

interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico-

químico (água, luz, solo, ar etc). 

  Professor(a), nas próximas páginas você encontrará links que 

ajudarão a compreender e aprofundar os conhecimentos sobre os biomas. 

No tópico “Pesquisando na internet”, você encontrará informações de 

instituições confiáveis sobre a definição de bioma e os principais biomas 

brasileiros. Temos também os tópicos: “Animações e vídeos”, “ Atividades” 

e “Pensando em ler” – no qual constam indicações de leitura sobre o tema. 

Olá Professor(a)! 
Veja abaixo o esquema da 

trilha que faremos.  
Estou ansioso para 

conhecer mais sobre o 
tema Bioma.  E você? 

 
Esquema da trilha 
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Pesquisando na internet 
 

 Os Biomas Brasileiros – Sistema Nacional de Informações 

Florestais (SNIF) 

Conteúdos: conceito de bioma, informações sobre seis biomas: 

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. 

Link: http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas 

 

 Biomas – Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Conteúdos: biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Pantanal (clicar no menu à esquerda). 

Link: http://www.mma.gov.br/biomas 

http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/livroprofessuer.pdf 

 

 Biomas Brasileiros - WWF 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (clicar no menu à esquerda).  

Link:http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/ 

 

 Biomas Brasileiros – Portal Brasil 

Conteúdos: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa. 

Link:http://www.brasil.gov.br/meioambiente/2009/10/biomas-brasileiros 

 

 

 Biomas do Brasil – FINATEC e Universidade de Brasília (UnB) 

Conteúdos: biomas brasileiros (clicar no nome do bioma para ter 

acesso as informações e imagens). Ver também vídeo (à esquerda). 

Link: http://www.biomasdobrasil.com/ 

 

 Biomas Brasileiros – Departamento de Ecologia do Instituto 

de Biologia da Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: biomas brasileiros terrestres e costeiros. 

Link: http://eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/biomas_texto.htm 

  

 Biomas brasileiros - EMBRAPA 

Conteúdos: principais biomas brasileiros. 

Link:http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/82598/1/a

-embrapa-nos-biomas-brasileiros.pdf 

Conteúdos: tipos de vegetação do bioma Cerrado. 

Link:http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/

AG01_23_911200585232.html 

Conteúdos: Brinque com Ciência - Jogos 

Link: http://ccw.sct.embrapa.br/?pg=brinque_com_ciencia 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Vídeos Biomas – Biblioteca Digital de Ciências - UNICAMP 

Conteúdos: principais biomas brasileiros. Para ter acesso ao material, 

você deve fazer um cadastro rápido no site (Escrever e-mail e criar 

uma senha), após estar logado você poderá assistir e baixar os vídeos 

(terá a opção do vídeo com uma intérprete em libras). 

Link: http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/index.php 

Duração: de 10 a 30 minutos cada vídeo. 

 

 

 Animação sobre Biomas do Brasil – Editora Moderna Digital 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (clicar na imagem do bioma).  

Link:http://www.modernadigital.com.br/main.jsp?lumPageId=4028818B2ED

A1AEA012EE0C569E43537&lumI=Moderna.Digital.IndiceDigital.detIndiceDigi

talPNLD&itemId=3BBD918A2C5B6A3E012C5FB15EF77743# 

Duração: aproximadamente 4 minutos. 

 

 

 18 vídeos sobre Biomas do Brasil – UNIVESPTV 

Conteúdos: principais biomas brasileiros (ministrada por palestrantes 

de diferentes universidades brasileiras).  

Link:http://www.youtube.com/watch?v=QfREzhAnRTM&list=PLxI8Can

9yAHd_H-0K_ReV4W4Pn2lItWH3 

Duração: de 25 a 30 minutos cada vídeo. 

 

 Guardiões da Biosfera – 15 vídeos 

Conteúdos: Biomas – Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata 

Atlântica (clicar em assistir episódios). 

Link: http://www.guardioesdabiosfera.com.br/index.html#amazonia 

Duração: de 8 a 15 minutos cada vídeo. 

 

 Biomas – TV Cultura 

Conteúdos: Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal e Mata Atlântica. 

Links: http://www.youtube.com/watch?v=GmNz3uKsH-M 

http://www.youtube.com/watch?v=wcntKO-vbgY 

http://www.youtube.com/watch?v=reKPW7-wsd8 

http://www.youtube.com/watch?v=wrvqND5lxlU 

http://www.youtube.com/watch?v=vqOX5qEs1ws 

Duração: de 4 a 7 minutos cada vídeo 
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 Atividades 

 

 

 

 Características do Bioma Cerrado 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

471 (para usar com alunos dos anos iniciais, a aula deve ser adaptada). 

 

 Conhecendo o bioma em que vivo: o Cerrado 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

1258 

 

 Sequência didática - Biomas brasileiros – Revista Nova Escola 

Link:http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-

pedagogica/serie-biomas-brasileiros-586536.shtml 

 

 Biomas brasileiros 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=

27406 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 
 

Livro: O que é ecologia 

Autores: LAGO, A.; PÁDUA, J. A. 

Edição/ano: 17/2011 

Editora: Brasiliense 

Conteúdos: definição de ecologia, vertentes do pensamento ecológico. 
 

Livro: Cerrado: Ecologia e Caracterização 

Autores: VALE, A. T.; et al. 

Edição/ano: 1/2004 

Editora: EMBRAPA 

Conteúdos: relações bióticas e abióticas do bioma Cerrado. 
 

Livro: Biomas brasileiros: retratos de um Brasil plural 

Autores: SCARANO, F. B. 

Edição/ano: 1/2012 

Editora: Casa da Palavra 

Conteúdos: sustentabilidade dos ecossistemas, caracterização e 

importância dos biomas brasileiros. 

Pensando 

em ler... 
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ECOSSISTEMA 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pois é PECO, vimos anteriormente que o conjunto de 

ecossistemas forma um bioma. O ecossistema é uma unidade 

funcional de vida, onde ocorre a interação de diferentes espécies de 

seres vivos que estão num mesmo espaço e que também interagem 

com os elementos físico-químico da natureza, numa relação de 

interdependência. 

 Resumindo, o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e 

abióticos de um ambiente. Os fatores bióticos são considerados os 

fatores vivos, agrupados em organismos autótrofos e heterótrofos.  

 Todos os seres vivos de uma comunidade biológica interagem 

entre si e também com os fatoers abióticos (não-vivos) do 

ecossistema, esses podem ser físicos (radiação solar, temperatura, luz, 

umidade, vento), químicos (como os nutrientes presente na água e no 

solo) e geológicos (solo). 

 Por falar em fatores abióticos, a radiação solar, que incide na 

Terra sob a forma de luz e calor, é a fonte de energia para a vida. Pois 

a luz (energia luminosa) será transformada em energia bioquímica, 

pela fotossíntese das plantas. 

 Na cadeia alimentar, as plantas são os produtores e servem de 

alimento para os consumidores primários (herbívoros), estes servem 

de alimentos para os consumidores secundários e terciários 

(carnívoros) e, por sua vez, todos esses elementos da natureza ao 

morrerem servem de alimento para os decompositores (bactérias e 

fungos). Vale lembrar que no decorrer desse processo está 

acontecendo o fluxo de energia e de matéria em um ecossistema. 

 Caro(a) Professor(a), nos tópicos abaixo você terá a 

oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais sobre 

ecossistema, cadeia e teia alimentar, fluxo de energia, níveis tróficos 

entre outros. 

Estou gostando muito de fazer 
essa trilha com você! 

Quantos conteúdos legais sobre 
biomas, vimos ao longo da 

nossa caminhada.  
Mas quem será esse tal de  

Ecossistema? 
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Pesquisando na internet 
 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, ecossistema, níveis de organização, 

espécie, população, comunidade, biosfera, biodiversidade, bioma, 

exemplos de ecossistemas aquáticos e terrestres. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ecologia.html 

 

 Biodiversidade Brasileira – Ministério do Meio Ambiente 

Conteúdos: biodiversidade e economia nacional, conceito e 

importância da biodiversidade, biomas. 

Link:http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: definição e componentes das cadeias alimentares 

(produtores, consumidores e decompositores – níveis tróficos), fluxo 

de energia nos ecossistemas, associações biológicas, relações 

harmônicas e desarmônicas. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/cadeia.html 

 

 

 Cadeia alimentar e teia alimentar - UNESP 

Conteúdos: conceitos de cadeia e teia alimentar, níveis tróficos 

(produtores, consumidores e decompositores) e fluxo de energia.  

Link: http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/3_identidade/3-

identidade_funcoes_cadeia1.htm 

 

 Cadeia alimentar – Ambiente Brasil 

Conteúdos: conceitos e componentes da cadeia alimentar,  

importância, exemplos e pirâmides alimentares. 

Link:http://ambientes.ambientebrasil.com.br/educacao/artigos/cadeia

_alimentar.html 

 

 Só Biologia 

Conteúdos: fatores bióticos e abióticos, fluxo de energia. 

Link:http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/abioticosebio

ticos.php 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia6.php 

 

 Ensino Fundamental – Ensino de Ciências - UNESP 

Conteúdos: características dos seres vivos. 

Link:http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/s

eres_vivos.htm 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Vídeos – CiênciaMão – Universide de São Paulo 

Conteúdos: fluxo de energia, cadeia e teia alimentares, produtores, 

consumidores e decompositores. 

Link:http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=vntc&cod=

_cadeiasalimentares 

 Duração: de 6 a 8 minutos cada vídeo. 

 

 Vídeo – Ecossistema da Amazônia 

Conteúdos: Animais e plantas da Amazônia, relações biológicas, 

cadeias alimentares e decomposição. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=YETV_ZG6QGg 

Duração: 4 minutos. 

 

 Vídeo – Como funciona um ecossistema 

Conteúdos: fatores bióticos e abióticos, cadeias e teias alimentares. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=_d0mo6MK4TE 

Duração: 2 minutos. 

 Animação – Cadeia alimentar 

Conteúdos: cadeia alimentar, fluxo de energia, atividade. 

Link: http://www.skoool.pt/content/biology/food_chains/index.html 

Duração: 4 minutos. 

 

 Fluxo de energia entre os seres vivos 

Conteúdos: cadeia alimentar, fluxo de energia e pirâmide ecológica. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=HE-Vaj_jpEk 

Duração: 10 minutos e 48 segundos. 

 

 Trecho do filme “O Rei Leão” 

Conteúdos: cadeia alimentar e equilíbrio do ecossistema. 

Link:http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.p

hp?id=18128   Duração: 3 minutos e 13 segundos. 

 

 Relações ecológicas 

Conteúdos: associaçãoes ecológicas interespecíficas e intraespecíficas. 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?vid

eo=12351 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2352 

Duração: aproximadamente 8 minutos cada vídeo. 
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 Atividades 

 

 

 

 Cadeia alimentar e a relação entre seres vivos 

Link: http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/cadeias-

alimentares-relacao-seres-vivos-607775.shtml 

 

 Construindo um ecossistema e dramatização presa e predador 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/ativida.html#ativi2 

  

 Como montar um terrário? 

Link:http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/links/uploads/21/7405789

1terrario.pdf 

  

 Construindo cadeias e teias alimentares com os alunos 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/jogos/cadeias_teias.p

df 

  

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Fundamentos da Ecologia 

Autores: ODUM, E. P. 

Edição/ano: 6/2001 

Editora: Fundação Calouste Gulbenkian 

Conteúdos: principais conceitos que regem a ecologia natural, tais 

como ecossistema, níveis tróficos, fluxo de energia entre outros. 

 

Livro: A Economia da Natureza 

Autores: RICKLEFS, R. E. 

Edição/ano: 6/2010 

Editora: Guanabara Koogan 

Conteúdos: principais conceitos da Ecologia, com ênfase no fluxo de 

energia que acontece nos diferentes ecossistemas. 

 

Pensando 

em ler... 
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FATORES BIÓTICOS 

Sobre o tema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

O conjunto dos seres vivos de um ambiente constitui o que 

chamamos de fatores bióticos. Todos os ambientes apresentam seres 

vivos que se relacionam entre si e que dependem dos fatores não 

vivos, como luz, ar, água, solo e rochas. 

 Na natureza, não existe meio biótico separado do meio 

abiótico, pois um depende do outro e juntos formam um ecossistema. 

Por isso, é importante conhecer os fatores bióticos e abióticos para 

que se possa compreender as relações que existem no ecossistema. 

 Conhecer as relações ecológicas e alimentares de um 

ecossistema ajuda a compreender o funcionamento das leis que 

ajudam a explicar a natureza. 

 Professor(a), nas próximas páginas você terá acesso a sites, 

vídeos, animações, atividades e livros que tratam da diversidade e 

classificação dos seres vivos, dos reinos e de suas relações ecológicas. 

  

 

 

 

Agora que já conhecemos um 
pouco mais sobre o 

ecossistema. Que tal entender 
sobre os fatores bióticos? 

Você percebeu como a trilha 
tem muitos animais e plantas? 

 

13 



 

Pesquisando na internet 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: seres vivos e não vivos, classificação e nomeclatura dos 

seres vivos, Reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html 

Apostila em pdf: 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/apostila_seres_vivos-.pdf 

 

 Relações ecológicas entre os seres vivos – Ambiente Brasil 

Conteúdos: relações intra-específicas e interespecíficas, tais como: 

colônias, sociedades, canibalismo, comensalismo, inquil 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/seres_vivos/seresvivos1.html 

 

 Ecologia básica – Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, fatores abióticos e bióticos, biomas, 

interações ecológicas, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos etc. 

Link: http://portal.virtual.ufpb.br/biologia/novo_site/Biblioteca/Livro_3/4-

Ecologia_basica.pdf 

 

 Ecologia geral – Universidade Federal de Campina Grande/PB 

Conteúdos: conceitos de ecologia, nicho ecológico, biosfera, recursos 

naturais, fatores abióticos e bióticos, ciclos biogeoquímicos etc. 

Link:http://www.hidro.ufcg.edu.br/twiki/pub/CA/CASemestreAtual/1Parte.pdf 

 

 Ensino Fundamental – Ensino de Ciências - UNESP 

Conteúdos: classificação dos seres vivos. 

Link:http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/s

eres_vivos_classificacao.htm 

 

 Plantas terrestres – Ministério do Meio Ambiente 

Conteúdos: classificação das plantas e diversidade no Brasil. 

Link:http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/Aval_Conhec

_Cap7.pdf 

 

 Teias alimentares e decompositores 

Conteúdos: animais e plantas que compõem as teias alimentares. 

Link:http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/c

iencias/2010-08/md-ef-ci-05.pdf 

 

 Fauna e Flora brasileira 

Conteúdos: animais e plantas do Brasil (clique termo fauna ou flora). 

Link: http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_faunaflora.htm 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 2 vídeos – Seres vivos e o ambiente 

Conteúdos: troca de energia entre seres humanos e ambiente, animais 

e ambiente. 

Link: http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=1317 

Duração: de 10 a 11 minutos cada vídeo. 

 

 Vídeo - Fotossíntese 

Conteúdos: importância da fotossíntese para a vida dos seres vivos. 

Link:http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.ph

p?video=15553 

Duração: 10 minutos e 58 segundos. 

 

 Animações - Fotossíntese 

Conteúdos: processo de fotossíntese. 

Link: http://www.moodle.ufba.br/mod/book/view.php?id=71685 

Duração: de 5 a 10 minutos cada animação. 

 

 Música sobre as relações ecológicas. 

Conteúdos: relações harmônicas e desarmônicas. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=uYNQb8nbT5Q 

Duração: 3 minutos e 56 segundos. 

 

 Explicações e música sobre cadeia e teia alimentar 

Conteúdos: cadeia e teia alimentar e fluxo de energia. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=3beb0voH3Ss 

Duração: 10 minutos e 55 segundos. 

 

 Documentário – Desafios da vida (parte 1 a 6) 

Conteúdos: seres vivos e suas relações ecológicas. 

Link:http://www.youtube.com/watch?v=3acp2zaHfUg&list=PL3408F2B7B79

87ED4&index=1 

Duração: de 5 a minutos cada vídeo (são 6 vídeos). 

 

 Documentário – Classificação dos seres vivos. 

Conteúdos: importância da taxonomia para o estudo dos seres vivos. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=t63pCUzey3E 

Duração: 20 minutos e 37 segundos. 
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 Atividades 

 

 

 Seres vivos: explorando as relações ecológicas 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=37035 

 

 Atividade ao final de cada texto – animais e plantas 

Link:http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/documentos/md/ef/ciencia

s/2010-08/md-ef-ci-21.pdf 

 

 Atividade – biodiversidade e classificação dos seres vivos 

Link: http://www.ib.usp.br/iec/conteudo/classificacao-dos-seres-vivos-

e-ecologia/biodiversidade-e-classificacao-dos-seres-vivos/ 

 

 A vida das plantas 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/00000167

82.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Mais ciência no ensino fundamental: 

metodologia de ensino em foco 

Autores: BIZZO, N. 

Edição/ano: 1/2010 

Editora: do Brasil 

Conteúdos: ensinar e aprender ciências na escola, trabalho cotidiano 

do professor de ciências, textos e ideias para a sala de aula (como 

trabalhar os temas: seres vivos, algas, plantas, zoologia, 

sustentabilidade entre outros). 

 

Livro: Ensino de Ciências: fundamentos e métodos 

Autores: DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. 

Edição/ano: 3/2009 

Editora: Cortez 

Conteúdos: desafios para o ensino de ciências, instrumentação para o 

ensino, ciências na escola e abordagem de temas em sala de aula.  

Pensando 

em ler... 
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FATORES ABIÓTICOS 

Sobre o tema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É PECO, os fatores abióticos ou não-vivos de um ecossistema 

são fundamentais, pois os seres vivos dependem deles para viver e 

interagir com outros seres.  

  

 

A radiação solar, por exemplo, é a fonte de energia para a vida. 

A luz é transformada pela fotossíntese das plantas em energia química, 

interfere nos hábitos diurnos e noturnos dos animais. O calor também 

é importante para os ecossistemas, pois a vida só é possível dentro de 

determinadas temperaturas. 

 A água é outro elemento essencial para os seres vivos, sua 

importância é tão grande que os seres que vivem com pouca 

disponibilidade de água apresentam adaptações para sobreviver. 

 O ar é um fator abiótico, formado principalmente por 

nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, para processos como o de 

fotossíntese, respiração e formação de compostos nitrogenados. 

 Outros fatores abióticos importantes são os sais minerais, que 

fazem parte do solo e se encontram dissolvidos na água, as plantas 

também se utilizam desses sais para crescer e se desenvolver. 

 Professor(a), nas próximas páginas você terá acesso a sites da 

internet, vídeos, animações, atividades e livros que tratam dos 

diferentes elementos não-vivos da natureza, tais como: solo, 

temperatura, calor, ar, água, umidade entre outros e a relação desses 

fatores com os animais, plantas e microorganismos. 

  

 

Caro(a) Professor(a)! 
Já conhecemos os seres vivos 

agora chegou a vez de entender 
sobre os fatores abióticos que 
compõem a trilha que estamos 

fazendo. Vamos lá! 

17 



 

Pesquisando na internet 

 

 

 Programa Educar/ Ciências - Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: ciclo da água, propriedades, poluição da água, processo de 

formação e características dos solos, vida no solo, composição do ar, 

instrumentos para medir direção e velocidade do vento. 

Link: http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/agua.html 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/solo.html 

http://educar.sc.usp.br/ciencias/recursos/ar.html 

 

 Química Ambiental – Universidade de São Paulo (USP) 

Conteúdos: ciclo da água, breve histórico sobre tratamento do esgoto, 

utilização e tratamento da água. 

Link: http://www.usp.br/qambiental/tratamentoAgua.html 

 

 Vamos aprender sobre solos! Embrapa Solos 

Conteúdos: definição e formação do solo, interação com os seres vivos. 

Link:http://www.cnps.embrapa.br/search/mirims/mirim01/mirim01.h

tml 

 

 Fluxo de energia e ciclos de matéria 

Conteúdos: ciclo de matéria, ciclo da água e interações dos seres vivos. 

Link: http://ceiciencia.files.wordpress.com/2012/10/fluxo-de-energia-

e-ciclos-de-matc3a9ria.pdf 

  

 Fluxo de energia e Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: fluxo de energia, ciclos da água, do gás carbônico, do 

oxigênio, do nitrogênio e pirâmides ecológicas.  

Link: http://sti.br.inter.net/rafaas/mesologia/fluxo_energia.htm 

 

 Ecologia – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Conteúdos: conceitos de ecologia, fatores abióticos e bióticos, biomas, 

relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos, fluxo de energia etc.  

Link: http://www.ufjf.br/cursinho/files/2012/05/Apostila-Ecologia-

Pronta.194.239.pdf 

 

 Conceitos essenciais de Ecologia 

Conteúdos: fatores abióticos e bióticos, fluxo de energia, sucessões 

ecológicas, recursos naturais entre outros.  

Link: http://bgnaescola.files.wordpress.com/2013/04/resumos_8_ano.pdf 
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     Animações e Vídeos 

 

 

 

 Animação - Ciclo da Água 

Conteúdos: ciclo da água e transformação dos estados físicos. 

Link: http://www.escolovar.org/agua_ciclodaagua.swf 

Duração: 5 minutos. 

 

 Vídeo – Conhecendo o solo 

Conteúdos: formação e tipos de solo. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=E-xUoRqi7eQ 

Duração: 8 minutos e 11 segundos. 

 

 2 vídeos – Documentário – O solo 

Conteúdos: características e a relação dos seres vivos com o solo. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=TNciROVbLbg 

http://www.youtube.com/watch?v=IPt_RSvV5Pg 

Duração: 29 minutos (1º vídeo); 16 minutos (2º vídeo). 

 

 

 

 Ciclo do Carbono e Vida 

Conteúdos: fotossíntese, ciclo de carbono, fluxo de energia etc. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI 

Duração: 8 minutos e 44 segundos. 

 

 Cadeias alimentares e os Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: ciclo do oxigênio, nitrogênio, níveis tróficos entre outros. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=KTBTJwuv0AM 

Duração: 48 minutos e 28 segundos. 

 

 Vídeos - Ciclos biogeoquímicos 

Conteúdos: ciclos do: carbono, nitrogênio e fósforo (em espanhol) 

Link:http://www.youtube.com/watch?v=DOfI8lQAh98&list=PL8C1FCC26AAD

0834D&index=1 

http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD08

34D&index=2 

http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26A

AD0834D 

Duração: 1 minuto cada vídeo. 

 
19 

http://www.escolovar.org/agua_ciclodaagua.swf
http://www.youtube.com/watch?v=E-xUoRqi7eQ
http://www.youtube.com/watch?v=TNciROVbLbg
http://www.youtube.com/watch?v=IPt_RSvV5Pg
http://www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI
http://www.youtube.com/watch?v=KTBTJwuv0AM
http://www.youtube.com/watch?v=DOfI8lQAh98&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=DOfI8lQAh98&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=e0UkOb15RAA&list=PL8C1FCC26AAD0834D&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26AAD0834D
http://www.youtube.com/watch?v=PuCisvis5_o&index=3&list=PL8C1FCC26AAD0834D


 

 

 Atividades 

 

 

 Diferenciando componentes bióticos e abióticos 

Link:http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/componentes-bioticos-

abioticos-683822.shtml 

 

 Compreendendo o ciclo da água 

Link:http://revistaguiainfantil.uol.com.br/professores-

atividades/105/imprime246248.asp 

 

 Atividade – Observando o solo 

Link:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/00000167

67.PDF 

 

 Atividades sobre o ar 

Link: http://www.parquedaciencia.com.br/sitemm/roteiros/ar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de leitura: 

 

Livro: Ciências: fácil ou difícil? 

Autores: BIZZO, N.  

Edição/ano: 1/2009 

Editora: Biruta 

Conteúdos: conhecimento científico e cotidiano, ensinar ciências, 

perspectivas para atuação do professor, prática do professor e teoria 

na prática (nesta parte são abordados conteúdos e atividades sobre os 

fatores abióticos e bióticos da natureza). 

 

Livro: Ciências: ensinar e aprender – anos iniciais do ensino 

fundamental 

Autores: MORAIS, M. B.; ANDRADE, M. H. P. 

Edição/ano: 1/2010 

Editora: Dimensão 

Conteúdos: linguagem e o ensino de ensinar, modo de ensinar, são 

abordados temas  como terra, ar, calor e temperatura, ecosssistemas, 

água, meio ambiente, ser vivo entre outros. 

Pensando 

em ler... 
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Caro(a) Professor(a)! 
Chegamos ao final da nossa 

trilha e agora poderemos 
saborear aquelas maças que 

estão logo ali na frente. 
Obrigada pela companhia e 
que você faça outras trilhas 

em sua sala de aula. 
 

http://conhecendoaescologianatural.blogspot.com.br/


 

Considerações 
 

Caro(a) Professor(a)! Neste trabalho procuramos apresentar 

materiais relacionados a Ecologia Natural disponibilizados em sites, 

vídeos, animações, atividades e livros para que você possa pesquisar, 

conhecer, aprender e ministrar suas aulas sobre essa abordagem do 

pensamento ecológico. 

Ensinar ecologia aos alunos do anos iniciais do ensino 

fundamental requer que as quatro grandes abordagens do 

pensamento ecológico proposta por Lago e Pádua sejam 

compreendidas pelo professor e trabalhadas de maneira 

interelacionadas. 

Esperamos que este material contribua para a sua formação 

como pedagogo para o ensino de Ciências e que também sirva como 

apoio pedagógico ao professor dos anos iniciais para o planejamento e 

execução de suas aulas. 

Desejamos a todos os professores que chegaram até aqui, que 

vocês possam fazer outras caminhadas pela trilha do conhecimento 

sobre o ensino de Ecologia através de outras fontes de conhecimento, 

bem como desenvolvam saberes relacionados ao tema em questão, a 

partir da sua atuação em sala de  aula. 
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INTRODUÇÃO  
 

No mundo primitivo, o ser humano descobriu que podia aproveitar fenômenos que 

ocorriam espontaneamente na natureza, para tornar sua vida melhor e mais agradável. E cedo, 

muito cedo, passou a utilizar em seu beneficio tais fenômenos. A fermentação é um desses 

fenômenos, que no passado, era utilizada apenas para conservar alimentos e produzir bebidas, 

mas hoje, sabe-se que o processo de fermentação alcoólica já alcançou os patamares 

industriais (AMORIN, 2005).      

Cada civilização foi desenvolvendo suas habilidades no processo de fermentação de 

acordo com sua cultura e necessidade. O processo de fermentação tornou-se inicialmente um 

saber popular, que alcançou todos os povos do mundo. Porém, mesmo fazendo uso desse 

processo biológico, as pessoas não tinham ideia de como realmente ele acontecia (AMORIM, 

2005).  

Atualmente, o processo da fermentação já foi desvendado, tornando-se um 

conhecimento científico, que hoje é explorado na economia mundial. A fermentação que mais 

se destacou foi à fermentação alcoólica, que tem como objetivos principais, a produção de 

etanol, a produção de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios (AMORIN, 2005).  

A fermentação alcoólica é um tema químico – biológico e ao mesmo tempo social. 

Químico porque durante o processo de fermentação ocorrem reações químicas; biológico 

porque é um processo realizado por levedura (fungos unicelulares), que visa à obtenção de 

glicose e frutose para realizar seu metabolismo; e social porque no passado, orientou 

comportamento e mudanças nas civilizações, principalmente na alimentação.  

Hoje está presente não só na culinária mundial, mas também, na produção industrial 

de etanol e bebidas alcoólicas. Portanto, essas características conferem ao tema um caráter 

interdisciplinar e contextualizado.  

A fermentação é definida como um fenômeno natural, durante o qual certas matérias 

primas orgânicas complexas são transformadas em substâncias mais simples. Ela se deve a 
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ação de fungos e bactérias. Estes organismos secretam enzimas indispensáveis para a 

degradação desses materiais, que serão utilizados por eles para a fermentação e para o seu 

desenvolvimento. Há dois tipos de fermentação: fermentação oxidativas ou aeróbias; 

fermentação anoxidativas ou anaeróbicas. 

Diante disso, consideremos que ao fazer uso desse tema durante as aulas pode-se ter 

uma abordagem histórico-social e científica, tornando o processo de ensino-aprendizagem 

contextualizado e significativo.  

A proposta do módulo é desenvolver atividades contextualizadas e interdisciplinares, 

que permita a inter-relação dos conceitos científicos, porém, oferecendo estímulo ao aluno, 

para que ele perceba as relações do conhecimento científico com seu cotidiano, e 

principalmente, desenvolva a capacidade de problematizar situações. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), está presente no artigo 

26o o seguinte texto (p. 11): “Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter como 

base comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

uma parte diversificada, pertinentes às características locais, regionais e culturais da 

sociedade”.  

Para a aplicação do módulo sugere-se que poderá ser realizada durante as práticas 

diversificadas, na semana de educação para vida, prevista na Lei nº 11.988 de 2009, ou ainda, 

em dias letivos comuns, a critério do professor.   

 

O módulo está organizado em cinco unidades, segue descrição:  

 

Unidade 01 Construindo a linha do tempo da fermentação alcoólica. 

Unidade 02 Conhecendo o material açúcar e a substância sacarose. 
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Unidade 03 Diferenciando a transformação física e a transformação química.  

Unidade 04 Transformação química na fermentação alcoólica – produção de álcool. 

Unidade 05 Transformação química na fermentação alcoólica- produção de carbonato de 

cálcio. 

 

 

Unidade 01 - Construindo a linha do tempo da fermentação alcoólica. 

Tema: História da fermentação alcoólica.  

Objetivo: desenvolver um ensino contextualizado, aproximando o conhecimento científico da 

vida cotidiana do aluno; promover um breve entendimento de como a ciência desenvolve 

suas teorias; tornar o aprendizado de conceitos científicos significativo para o discente.  

Atividades proposta: construir a linha do tempo das principais descobertas científicas que 

levaram ao entendimento do processo de fermentação alcoólica.   

 

Informações para o professor  

 

Para explorar o potencial transformador da História da Ciência, a linha do tempo é 

uma excelente estratégia didática que facilita a aproximação dos conteúdos com o cotidiano 

dos alunos. A linha do tempo permite que o educando estabeleça relações com o mundo em 

que vive, percebendo-se sujeito ativo do processo histórico e social. Compreendendo como a 

ciência é feita, e assim, o aluno vai desenvolvendo um aprendizado científico significativo.   

Entretanto, caso o docente tenha interesse em realizar uma aula com abordagem CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) sugere-se uma segunda opção de texto “O açúcar moldou 

a história humana”. Este texto trás um breve resumo de como a demanda por açúcar no 
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mundo moldou a história da humanidade, considerando os impactos econômicos, sociais e 

principalmente o tráfico escravista. 

Para esclarecer o que é um ensino de ciências com enfoque em CTS, destacam-se 

algumas características de como deve ser uma aula nesses termos, segundo Santos e 

Schnetzler (2010):  

 Organização da matéria em temas tecnológicos e sociais.  

 Potencialidade e limitações da tecnologia no que diz respeito ao bem comum. 

 Exploração, uso e decisões são submetidos a julgamento de valor. 

 Prevenção de consequências em longo prazo. 

 Desenvolvimento tecnológico, embora impossível sem a ciência, depende mais das 

decisões humanas. 

 Ênfase na prática para chegar à teoria. 

 Lida com problemas verdadeiros no seu contexto real. 

 Busca implicações sociais dos problemas tecnológicos.   

Atividade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões  

Os alunos poderão usar as próprias imagens presentes no texto para construir a linha do 

tempo.  

Realizar uma leitura coletiva e pedir que os discentes destaquem as datas e os principais 

fatos com a caneta, para posteriormente, usar os dados em destaque, além de recortar as 

imagens para construir a linha do tempo.   

Tempo estimado duas aulas de 50 min.  

Sugestão de leitura adicional para esta atividade: STANDAGE, TOM. História do 

mundo em 6 copos. Editora Zahar, 2005.   
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Texto A - História da fermentação alcoólica 

(Texto adaptado a partir de AMORIN, 2005). 

 

Ao longo da história da humanidade a fermentação foi um dos fenômenos que mais 

intrigou os pesquisadores de todas as épocas. Na tentativa de melhor compreender esse 

processo fascinante, conseguiu-se obter importantes avanços, que ajudaram a humanidade a 

conhecer sua natureza e a utilizar seus recursos de forma racional. 

A maior parte dos estudos relacionados à fermentação alcoólica está direcionada para 

a produção de bebidas alcoólicas, embora, o uso de álcool tenha várias finalidades. As 

bebidas alcoólicas eram o foco da fermentação, só mais tarde, as civilizações passaram a 

utilizar o processo de fermentação alcoólica para a produção de etanol.  

O Brasil só passou a produzir álcool em larga escala a partir de 1970, inicialmente 

misturado à gasolina, e depois, como combustível para movimentar a frota nacional de 

veículos. Este fato traduziu-se em um sucesso de um programa energético autossustentável, 

alternativo e pioneiro na substituição da gasolina, que promoveu benefícios ao país.  

O século XVII foi considerado um período importante para os avanços tecnológicos 

da Europa Ocidental, nessa época muitas ideias foram desencadeadas influenciando 

profundamente a história da humanidade, principalmente a respeito do estudo sistemático da 

fermentação alcoólica. O tema era ainda controverso e obscuro, e se tornou muito estudado 

por pesquisadores.  

As modificações inexplicáveis apresentadas pelas matérias fermentescíveis intrigavam 

e fascinavam cientistas e filósofos, que buscaram descobrir as causas desse processo. A 

seguir iremos conhecer os principais cientistas envolvidos na busca do conhecimento da 

fermentação e suas respectivas descobertas científicas:  
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Sylvius de le Boe 

 

Em 1959 0 médico, químico e filósofo Sylvius de Le Boe distinguiu o processo de 

fermentação de outras reações químicas, não só pelos gases que liberava, mas também pela 

liberação de determinados ácidos.  

Johann Joachim Becher 

 

Pouco mais tarde, em 1665, Becher um alquimista alemão ressaltou que somente os 

líquidos açucarados poderiam entrar em fermentação espirituosa. Segundo ele o álcool não 

preexistia do mostro, mas se formava durante a fermentação, sobre as influências do ar. 

Prevalecia a ideia de juntar o termo álcool à fermentação.   

Thomas Willis 
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Em meados de 1667, Thomas sugeriu a primeira concepção filosófica de fermentação. 

Escreveu que o levedo dotado de intimo de decomposição transportava esse movimento à 

matéria fermentescível, possibilitando a separação das partículas homogêneas, que depois 

seriam combinadas sob a forma de compostos estáveis. Alguns compostos permaneciam 

como o álcool, outros eram liberados como o gás carbônico.  

Nesta concepção a fermentação representaria um caso particular de putrefação.  

Georg Ernst Stahl, em 1697, formulou conceitos primitivos, que mais tarde, 

conduziram aos conceitos de enzimas e de catalizadores de reações. Este cientista, assim 

como Willis, também acreditava que a fermentação era a decomposição de um corpo 

suscetível a esse fenômeno.  

 

           

 

          Willis e Stahl propuseram uma teoria mais definitiva para explicar a natureza da 

fermentação alcoólica, acabando com ideias confusas. Posteriormente, os pontos básicos de 

seus pensamentos sobreviveriam no sistema defendido por Lavoisier. 
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Antoine van Leeuwenhoek 

 

Leeuwenhoek era um comerciante holandês que montava conjunto de lentes e com 

elas investigava o mundo microscópico. Foi um cientista com formação elementar que com o 

auxilio de uma simples composição de lentes e parafusos, descobriu os “animalcules”, que 

dançavam em uma gota de água. Eram seres minúsculos presentes por toda parte, hoje 

chamados de protozoários.  

As descobertas de Leeuwenhoek revolucionaram os estudos da microbiologia, a partir 

de seu trabalho os microrganismos foram descobertos. 

 Em 1780 ele declarou em uma de suas descobertas que ao observar a cerveja 

observou pequenos grânulos, que hoje sabemos que são as leveduras.  

  

Antony Laurent Lavoisier 

 

A composição dos compostos orgânicos do processo de fermentação não eram 

compreendidos até Lavoisier, em 1789, realizar uma análise sistemática sobre as substâncias 

presentes neste fenômeno.  

Durante suas investigações ele formulou a lei considerada alicerce da Química 

experimental, a qual estabelecia que: na natureza ocorrem somente mudanças ou 
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modificações, o princípio era que em todo processo há uma quantidade igual de matéria antes 

e depois da reação, ou seja, nada se cria, nada se perde.  

Lavoisier estabeleceu em 1789, que as relações ponderais que ligam uma substância 

fermentecível – o açúcar- aos produtos de fermentação são o ácool e o dióxido de carbono. 

Desta forma, este brilhante cientísta foi o primeiro a aplicar métodos de análise quantitativa 

ao estudo das relações existentes entre o açúcar e seus derivados.            

 

Louis Jacques Thérnard 

 

Este pesquisador era professor de Química da Escola Politécnica de Paris, em 1803 

publicou seus estudos sobre fermentação, no qual dirigiu a atenção para uma deposito, 

semelhante ao levedo de cerveja, produzido por todos os líquidos fermentecíveis e mostrou 

que continha compostos nitrogenados, que com a destilação produziam amônia. Com isso, a 

ideia de que a fermentação era causada pela ação do açúcar caiu por terra.   

  

Jean Baptiste Van Helmont

 

            Em 1852, Helmont percebeu que durante a fermentação havia a produção de um gás 

especial, diferente do álcool com o qual era confundido.  
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Pasteur 

 

Em 1857, ao estudar as doenças que afetam o vinho, Pasteur descobriu aquilo que já 

desconfiava: a fermentação se deve a ação de alguns microrganismos. Ele entregou um artigo 

nesse ano sobre a fermentação láctea. E ainda, estabeleceu, equivocamente, que a 

fermentação alcoólica era um fenômeno fisiológico (e não biológico). Porém, proporcionou 

uma interpretação correta do processo de fermentação, a partir do conhecimento disponível 

da época. 

J. H. van den Broek 

 

Broek era professor da escola Militar de Utrecht, na Holanda, corroborou para a tese 

de Pasteur, pois em 1860 estudando o suco de uva atribui a fermentação às células de 

fermento.   

Atualmente  

            O conceito de TORTORA; FUNKE e CASE (2006) estabelecem a fermentação 

alcoólica como um processo biológico, cujo principal agente é a levedura. As espécies de 

leveduras mais utilizadas são Saccaromyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe.  

           Ao metabolizar anaerobicamente o açúcar são capazes de gerar ATP (trifosfato de 

adenosina), que posteriormente é empregada para as mais diversas atividades metabólicas da 

célula de levedura. 

Materiais  
           Para esta atividade sugere-se que os alunos se organizem em grupos ou duplas e que o 

professor monte um kit que contenha: tesoura cola, canetinha, régua e folha A3. 
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Procedimentos  
 

I – Materiais: Kit com imagens (principais cientistas), modelo pronto de uma linha do tempo, 

folha A3, cola, régua, tesoura e pincel atômico, folha A3.  

II – Texto 01 - adaptado sobre “A história da Fermentação alcoólica”.    

  Esta atividade tem inicio a partir da leitura e discussão do texto adaptado sobre a 

história da fermentação alcoólica. O aluno é convidado a fazer uso das informações históricas 

contidas no texto para montar sua linha do tempo.  

Cada grupo recebe um kit com imagens dos principais cientistas e o material 

necessário para a produção. É importante que o professor utilize um modelo de linha do 

tempo como exemplo, a fim de orientar os alunos nas etapas de construção da sua própria 

linha do tempo. 

A linha do tempo deve seguir uma ordem cronológica lógica, a qual será disposta 

sobre uma seta central. As datas são intercaladas, ora a acima da seta, ora abaixo. As datas 

devem estar em destaque, e o texto deve se curto e objetivo, deve conter ainda, o fato 

principal.  Segue modelo de linha do tempo contínua da História da fermentação alcoólica (o 

uso de imagem é opcional):  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1659 
Sylvius de le Boe 

Distinguiu o processo de 
fermentação de outras 
reações químicas, não só 
pelos gases que liberava, mas 
também pela liberação de 
determinados ácidos. 

 

1667 
Thomas Willis 

Sugeriu a primeira concepção 
filosófica de fermentação. 

 

 
 

1780 
Antoine van Leeuwenhoek 

Descobriu os “animalcules”, que 
dançavam em uma gota de água. 
Eram seres minúsculos presentes 
por toda parte, hoje chamados de 
protozoários. As descobertas de 
Leeuwenhoek revolucionaram os 
estudos da microbiologia.  

 

 

1665  
Johann Joachim Becher 

Somente os líquidos 
açucarados poderiam 

entrar em fermentação 
espirituosa. 

 

1697 
Georg Ernst Stahl 

Formulou conceitos primitivos, 
que mais tarde, conduziram aos 

conceitos de enzimas e de 
catalizadores de reações. 

 
 

Atualmente 2014 
            O conceito de 
TORTORA; FUNKE e CASE 
(2006) estabelece a 
fermentação alcoólica 
como um processo 
biológico, cujo principal 
agente é a levedura.  
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Atividade 2 

 

 

 

 

 

 

 

Texto B – O açúcar moldou a história humana 

(Texto adaptado a partir de Le Couteur e Burreson, 2006) 

  

Se não fosse pela demanda de açúcar, provavelmente hoje nosso mundo seria bem 

diferente. Afinal, foi o açúcar que estimulou o tráfico escravista, levando milhões de 

africanos negros a serem arrancados de sua terra natal. E foram os lucros obtidos com o 

açúcar, que ajudou a estimular o crescimento econômico da Europa no século XVIII.  

Os primeiros exploradores do Novo Mundo retornaram falando de terras tropicais 

perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar, foi então que europeus começaram a cultivar a 

cana no Brasil. Mas para isso era necessário muita mão-de-obra e não podiam contar com os 

nativos do velho mundo, já que a maioria estava sendo dizimada por doenças introduzidas 

como a varíola, o sarampo e a malária.  

Diante disso, os colonizadores do novo mundo voltaram seus olhos para o continente 

africano e aumentaram drasticamente o tráfico de humanos negros, pois a até então, era 

limitado ao mercado doméstico de Portugal e Espanha.  

A perspectiva da obtenção de grandes fortunas com o cultivo de cana-de-açúcar foi 

suficiente para levar a Inglaterra, Franca, Holanda, Dinamarca, Suécia, Brasil e E.U.A. a se 

Sugestões 

Para o texto B, sugere-se leitura coletiva e discussão, buscando enfatizar quais 

problemas sociais temos hoje em consequência da escravidão e ainda, discutir quais 

impactos econômicos e ambientais temos atualmente em decorrência das tecnologias 

desenvolvidas a partir de pesquisas avançadas da fermentação alcoólica.  
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tornarem parte de um imenso sistema que não só arrancou milhões de africanos de seu país, 

mas também assassinou milhares dessas pessoas.      

É impossível mensurar o número exato de negros que foram embarcados em navios a 

vela na costa oeste da África e depois vendidos no Novo Mundo.  Na década de 1820 cerca 

de 500 seres humanos ainda eram apinhados em navios negreiros, com destino ao Brasil, em 

um espaço de 150 m2 por 90 cm de altura.  

Alguns historiadores calculam que cerca de 50 milhões de africanos foram enviados 

para as Américas ao longo de três séculos e meio, sendo que esse número não inclui os que 

não sobreviveram aos horrores da viagem por mar.  

O açúcar e seus produtos foram à fonte para aumentar o capital e a expansão 

econômica necessária para estimular a revolução industrial britânica e francesa no século 

XVIII e inicio do século XIX.  

O açúcar continua a moldar a sociedade humana, pois é um importante item 

comercial, a meteorologia e as infestações de pragas afetam as economias de países que 

cultivam o açúcar, além de ter grande influencia em bolsa de valores do mundo todo. O efeito 

da elevação do preço do açúcar espalha-se gradativamente por toda indústria de alimentos.  

E hoje o açúcar está presente em grande parte do que comemos e bebemos, os níveis 

atuais de consumo de açúcar tem levado gerações a enfrentarem problemas de saúde como, 

obesidade, diabetes, cáries dentárias. Ou seja, o açúcar continua moldando nossas vidas 

cotidianas.                 

 
Unidade 02 – Conhecendo o material açúcar e a substância sacarose.  

 
Tema: Fermentação alcoólica e o açúcar 

Objetivo: identificar as diferenças entre os diversos tipos de açúcares (composição e aspectos 

morfológicos), compreender a origem do açúcar, compreender a composição do caldo de 

cana e a estrutura anatômica do caule, compreender de onde vem o sabor doce do açúcar, 
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compreender as etapas de purificação de cada tipo de açúcar, entender o conceito de material, 

substância e de constituintes das substâncias.    

 

Conceitos que podem ser apresentados durante o experimento.   

           Para este experimento utilizaremos apenas os conceitos a seguir, os quais adotam os 

seguintes enunciados: 

9 Matéria – tudo aquilo, que no universo, ocupa lugar no espaço.  

9 Materiais – porções de matéria que contêm duas ou mais substâncias, assim o ar é um 

material.  

9 Substância – porção de matéria que contêm somente um tipo de constituinte. 

9 Sacarose – é uma substância. 

9 Glicose – é uma substância. 

9 Frutose – é uma substância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões  

Para esta unidade destaca-se a necessidade de uma maior atenção aos conceitos de 

substância e material.  Sendo que, em experiências de aplicação deste módulo os alunos 

demonstraram confundir os dois conceitos. Por isso, sugere-se uma demanda de tempo 

maior ao trabalhar esta unidade, considerando ser indispensável uma revisão posterior a 

aplicação. 

Para esta atividade serão necessárias pelo menos quatro aulas de 50 min. cada.  

A partir de agora, cada unidade do módulo traz perguntas norteadoras para as práticas 

dialógicas, estas perguntas devem ser apresentadas aos discentes durante a realização do 

experimento. Solicite ao aluno que registre as perguntas e respostas no caderno, pois este 

registro servirá de fonte para análise e reflexão de sua própria prática pedagógica.  
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Informações para o professor 

 
A cana-de-açúcar – classificação e morfologia 

 

Classificação científica São seis espécies 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordem: Poales 

Família: Poaceae ou Graminea  

Género: Saccharum 
 

S. spontaneum 

S. robustum 

S. officinarum 

S. barberi 

S. sinense 

S. edule 

 

A cana é uma planta que pertence à família Poaceae, apresenta características como: 

inflorescências em forma de espiga, crescimento do caule em colmos, folhas com lâminas de 

sílica em suas bordas e bainhas abertas. A cana-de-açúcar na forma nativa é perene, de hábito 

ereto e levemente decumbente no estádio inicial de desenvolvimento (DIOLA; SANTOS, 

2010). 

A cana-de-açúcar é uma planta proveniente do sul e sudeste asiático. Com a expansão 

muçulmana foi introduzida em varias regiões. No continente Europeu ela foi cultivada na 

Espanha e posteriormente levada para as Américas durante a expansão marítima, onde se 

adaptou muito bem ao clima. Países como Brasil, Cuba, México, Peru, Equador, Colômbia e 

Venezuela cultivam a cana. 

Lecouteur e Burreson (2006) destacam que o clima tropical e as boas condições do 

solo brasileiro foram fatores cruciais para o cultivo da planta no Brasil.  

 Foi à base da economia do nordeste brasileiro, na época dos engenhos. A principal 

força de trabalho empregada foi a da mão-de-obra escravizada, primeiramente indígena e em 

seguida majoritariamente de origem africana, sendo utilizada até o fim do século XIX.  
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Braibante e colaboradores (2013) ressaltam em seus trabalhos, que a produção 

açucareira no Brasil teve inicio no período de 1530 a 1540. Esses autores destacaram algumas 

características desta prática como: engenhos pequenos movidos por cavalos ou bois ou força 

hidráulica.  

A mão-de-obra do cultivo da cana foi inicialmente por indígenas, após a expansão o 

trabalho escravo passou a ser feito por africanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia da cana-de-açúcar 

(Fonte: www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2006/bp-12.pdf , acesso em: 12/10/2013). 

Raiz  

As raízes da cana-de-açúcar são classificadas como raízes do tolete (ou de fixação) e 

raízes do perfilho. As raízes do tolete são originadas a partir de primórdios radiculares do 

tolete de plantio, são delgadas e ramificadas. (Figura 2). 

 
Figura 1 - Ilustração das raízes 

 

Sugestões 

Uma boa atividade para integrar o conhecimento a cerca da morfologia da cana-de-açúcar 

pode ser feita por meio da amostragem do caule da cana. Para isso leve para sala de aula 

um pedaço do caule de cana, os alunos poderão observar os nós, entrenós e o colmo. Em 

seguida solicite que eles façam um desenho representando da amostra identificando suas 

estruturas.   

 



20 
 

Colmo  

O colmo (talo) é a parte mais importante da planta, constitui o fruto agrícola da 

mesma, nele se encontra armazenado o açúcar. É formado por entre-nós que variam em 

longitude, grossura, forma e cor segundo a variedade. Os entre-nós estão unidos por nós, 

lugar onde se enxertam as folhas. Nos nós encontramos a gema que é importante na 

propagação da planta. Se fizermos um corte transversal do talho, observa-se a medula ao 

centro formada por um tecido esponjoso que contem um líquido rico em açúcar. 

 

Figura 2 – ilustração do caule tipo colmo da cana 

Folha  

Dos nós do talho brotam-se as folhas; estas são lancetadas, lineares, largas e agudas. 

Apresentam uma nervura na veia central forte, dispostas no talho de forma alternada. A sua 

cor é verde e vai variando de tonalidade de acordo com a variedade e as condições de 

desenvolvimento da planta.  

A folha da planta da cana-de-açúcar é dividida em duas partes: bainha e lâmina. A 

bainha, como implica seu nome, cobre completamente o talo, estendendo sobre pelo menos 

um entrenó completo. 

As folhas são normalmente acopladas de forma alternada aos nódulos, portanto 

formando duas fileiras em lados opostos. A planta madura de cana de açúcar tem uma 

superfície de folha superior total em media de 0,5 metros quadrado e o número de folhas 

verdes por talo é em torno de dez, dependendo da variedade e condições de crescimento. 
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Figura 3 – ilustração da folha da cana-de-açúcar.  

Inflorescência  

A inflorescência, ou tassel, de cana de açúcar é um panicle de ramo aberto. Também é 

conhecido como seta. Portanto o florescimento também é conhecido como "arrowing". Cada 

tassel consiste de vários milhares de flores pequenas, cada uma capaz de produzir uma 

semente. As sementes são extremamente pequenas e pesam aproximadamente 250 por grama.  

 

Figura 4 – imagem da ilustração da inflorescência da cana. 

 

Como o açúcar é produzido? 

 

O caldo de cana depois que sai da moenda é filtrado para retirar as impurezas. No 

processo de clarificação usa-se o ácido fosfórico e a Cal (hidróxido de cálcio). 
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Parte da água é retirada por evaporação obtendo-se os cristais de açúcar de cor 

amarelado. Depois da purificação produz o açúcar mascavo; depois ocorre uma 

recristalização que dará origem ao açúcar cristal e refinado.  

De onde vem o sabor doce do açúcar? 

 

Antes de responder de onde vem o sabor doce do açúcar, precisamos discutir um dos 

quatro sentidos humanos, os quais: são audição, paladar, tato, olfato e visão.  O sentido que 

de fato nos interessa é o paladar, pois é através desse sentido que o ser humano é capaz de 

perceber o sabor dos alimentos. 

Retondo e Faria (2006) apontam o paladar tem algumas funções: ele é utilizado pelo 

organismo para identificar substâncias presentes no ambiente; está ligado às nossas 

necessidades, tais como: sede, fome, emoção e memória.   

Os autores ainda destacam que o sabor é uma função de defesa, exercida pelo paladar, 

pois ao ingerir um alimento a sensação que ele provoca fica gravado na memoria. Assim, 

muitos alimentos venenosos e estragados podem ser reconhecidos.  

Nós somos capazes de reconhecer apenas quatro sabores, amargo, doce, azedo ou 

ácido e o salgado. Porém, existem muitas moléculas que podem promover vários sabores.  As 

moléculas interagem com receptores (neurotransmissores), que por sua vez interagem com o 

encéfalo, onde se percebe a sensação de sabor (RETONDO e FARIA 2006).  

 

 

Figura 5 – Regiões da língua sensíveis aos sabores (Fonte: www.profpc.com.br). 
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As ligações de hidrogênio são determinantes para sentirmos o sabor doce na língua, 

pois, moléculas que são sentidas por sabor doce, tem a propriedade de fazer esse tipo de 

interação (RETONDO e FARIA 2006).  

Perguntas norteadoras para a discussão dialógica  

Poderão ser feitas as seguintes perguntas com base nas informações de orientações:  

1. De onde vem o açúcar?  

O açúcar vem do processo de purificação do caldo-de-cana, onde parte da água é retirada por 

evaporação obtendo cristais de açúcar de cor amarelada.   

2. Do que é formado o bagaço da cana?  

É um material formado de várias substâncias, como por exemplo, a celulose, a sacarose, 

água, sais minerais etc.       

3. Do que é formado o caldo-de-cana?  

É um material formado de varias substâncias, como por exemplo, a água; a sacarose; clorofila 

e sais minerais.      

4. Como acontece o processo de retirada do açúcar? 

 Por meio da evaporação e purificação, para a clarificação do açúcar usa-se o acido fosfórico 

e a cal.  

5. Por que o sabor o açúcar é doce?  

O sabor doce vem da substância sacarose.  

6. Qual a relação entre sacarose, glicose e frutose?  

Todas são sustâncias.   

 
Materiais 
           Para este experimento de amostragem serão necessárias as seguintes amostras:  
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A. O bagaço da cana 
B. O caldo de cana 
C. O açúcar mascavo 

D. O açúcar cristal 

E. O açúcar refinado 
F. A sacarose 
G. A glicose 

H. A frutose 
I. O etanol 

Procedimentos  

           As amostras devem estar dispostas durante o experimento seguindo a ordem de 

produção e purificação dos produtos, por exemplo: após a cana passar pela moenda, temos o 

caldo-de-cana, em seguida temos o bagaço da cana e após essas duas amostras, temos a 

rapadura, que é um produto do caldo-de-cana, a partir da rapadura temos o processo de 

purificação e desidratação para formar o açúcar mascavo, e assim sucessivamente, como 

podemos ver na Figura 8:  

 
Figura 6- Experimento de amostragem na seguinte ordem: o caldo de cana, o bagaço da cana, a rapadura, o 

açúcar mascavo, o cristal, o refinado, sacarose, glicose, frutose e etanol. 
 

 

A proposta principal dessa prática de amostragem é diferenciar os conceitos: 

material e substância. De acordo com as amostras do experimento sugerido, temos a 

seguinte classificação:  
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Material  Substância responsável pelo sabor doce que Todas as amostras têm 

em comum. 

Cana -de- açúcar Sacarose 

Caldo-de-cana Sacarose  

Bagaço da cana Sacarose 

Rapadura Sacarose  

Açúcar mascavo Sacarose  

Açúcar cristal Sacarose  

Açúcar refinado Sacarose  

 

Após a demonstração das amostras será feita uma discussão das classificações 

utilizando o sistema conceitual a presentado a seguir, enfocando os conceitos de 

matéria, material e substância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão  

Sugere-se que o sistema conceitual proposto fique exposto durante a realização do 

experimento, para consulta dos alunos.   
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Segue modelo do sistema usado durante aplicação da unidade:  

 

Figura 7 - Sistema conceitual proposto para matéria quanto à forma de apresentação e sua 

natureza. 

 

Unidade 03 - Diferenciando a transformação física e a transformação química  
 

Tema: Produção de algodão doce, dissolução do açúcar e caramelização. 

Objetivos: identificar as diferenças entre transformação física e transformação química, 

compreender o processo de dissolução do açúcar como transformação física, 

compreender o processo de caramelização do açúcar como transformação química.   

Atividades propostas: prática de produção de algodão doce, prática discursiva e registro 

em diário.   

matéria  

materiais  

substâncias  

constituinte 
(partículas)  

átomo   

Mundo 
macroscópico  
(fatos e 
fenômenos)  

Apresenta-se sob a 

Que se são porções de matéria que contem duas ou 
mais  

Mundo 
microscópico 
(teorias) 

São formadas por 

Que são formadas por  
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Conceitos que podem ser apresentados durante o experimento  

9 Transformação química: reações que alteram o constituinte das substâncias 

9 Transformação física: reações que não alteram o constituinte das substâncias. 

9 Soluto: chama-se de soluto a substancia que pode ser dissolvida.   

9 Solução: tipo de material homogêneo em que a homogeneidade é observada até 

atingir o limite de solubilidade do soluto. 

9 Solvente: aquela substância que permite a dispersão de outra substância em seu 

meio.  

9 Material: porções de matéria que contêm duas ou mais substâncias. Assim, a 

solução contendo a água e o açúcar é um material.  

Informações para o professor 

Transformação química X transformação física 

A reação química é um importante fenômeno estudado pela Química. Porém 

também existem os fenômenos físicos, estudados pela Física, vamos ver como podemos 

diferencia-los (BEMFEITO e PINTO, 2012): 

x Os fenômenos físicos não transformam a natureza da matéria, pois as substâncias 

continuam as mesmas.   

x Os fenômenos químicos alteram a composição da matéria, isto é, transformam 

determinadas substâncias em outras.    

x Para os autores Mora e colaboradores (2006) temos as seguintes diferenciações:  

x Transformações físicas: não alteram a identidade das substâncias como, por 

exemplo, as mudanças de estado, ou seja, o Fe (fundido) ainda é ferro. 
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x Transformações químicas: aqui, substâncias são destruídas e novas são formadas. 

São mais conhecidas como reações químicas. Exemplos: corrosão, combustão. 

 

Dissolução do açúcar na água – exemplo de transformação física  

(http://web.ccead.puc- rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_solubilidade.pdf) 

 

Ao adicionarmos uma colher de açúcar no copo com água, notamos que o açúcar 

desaparece isso ocorre porque o açúcar é solúvel em água.  

A solubilidade é a propriedade que uma substância tem de se dissolver 

espontaneamente em outra substância, denominada solvente. Este é um componente 

cujo estado físico se preserva, quando a mistura é preparada ou quando está presente em 

maior quantidade.  

Os demais componentes da mistura são denominados solutos. Portanto, no nosso 

exemplo, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Uma vez misturados, soluto e 

solvente formam uma mistura homogênea, também chamada de solução.  

          As moléculas presentes no açúcar mantem sua identidade, pois não ocorre a 

transformação química.   

 

Figura 8 - Representação esquemática da dissolução do açúcar 
na água. Aqui as esferas escuras representam moléculas de 
açúcar e as esferas claras, moléculas de água. 
Fonte: 
http://www.foz.unioeste.br/~lamat/downquimica/capitulo6.pdf 
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Processo de caramelizarão do açúcar – exemplo de transformação química  

(CHEMELLO, 2005; OETTERER). 

O açúcar dispõe de uma particularidade importante, que é a formação de cor de 

caramelo, essa é uma reação de escurecimento muito apreciada na culinária.  Esta é uma 

transformação química, na qual ocorre perda de água no açúcar e a formação de novas 

substâncias.  Durante a reação de caramelização, os açúcares submetem-se à 

desidratação e após a condensação, ocorrendo à formação de estruturas complexas de 

massas moleculares diferentes.  

Levemente colorido e de gosto agradável, o caramelo começa a ser produzido 

durante os estágios iniciais, mas na medida em que, a reação continua, ocorre à 

formação de estruturas de massa molecular mais elevada, o que influi no sabor, o qual 

se torna gradativamente mais amargo com a elevação da temperatura. 

Esse tipo de reação e chamada de escurecimento não enzimático por analogia ao 

outro tipo genérico de escurecimentos de frutas provocados por reações de enzimas. 

Alguns fatores são necessários para ocorrer à reação não enzimática como, tempo, 

umidade, temperatura, meio acido ou alcalino.  

A variação da cor e do odor indica que novos compostos estão sendo formados, 

o aumento da viscosidade indica que moléculas grandes se formam e a coloração é uma 

prova de que essas moléculas absorvem luz. A calda queimada ou o caramelo é um bom 

exemplo de transformação química (CAMPOS, 2007).  

A composição química do pigmento caramelo é extremante complexa e pouco 

conhecida. Porém, sabe-se que caramelos obtidos de diferentes açúcares tem 
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composição similar e que a sacarose quando submetida ao calor é desidratada e sofre 

hidrólise (CAMPOS, 2007).    

 

Figura 9 - Diferentes tonalidades do caramelo em função da temperatura.  Fonte: 

www.profpc.com.br, acesso em: 12/09/2013. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Experimento A – dissolução do açúcar.  
 

Pergunta norteadora para a discussão dialógica  

1. O que acontece com o açúcar quando o misturamos com a água?  

O açúcar dissolvido na água apenas passa por uma transformação física, pois sua 

composição química permanece intacta.  

Materiais  

Sugestões 

A proposta dessa unidade é tornar claro para o discente as diferenças entre 

transformação física e transformação química. Para isso sugere-se uma discussão 

no inicio de cada experimento realizado nesta unidade. 

Nessa unidade são realizados três experimentos: dissolução do açúcar, 

caramelização e produção de algodão doce. 

Realize um experimento de cada vez, fazendo suas respectivas perguntas. 

Esta atividade é realizada na sequência ao experimento de amostragem, sugere-se 

que cada unidade seja realizada em dias diferentes dias, já todas demandam de um 

grande número de informações, porém todas estão inter-relacionadas. 
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Uma colher de açúcar. 

Um copo com água, com 200 ml.  

 

Procedimentos  
Adicione a colher de açúcar em um copo com água e agite até a dissolução completa.  

 

Experimento B – caramelização  
 

Pergunta norteadora para a discussão dialógica.   

1. Por que ao aquecer o açúcar ele muda sua coloração? 

Porque o açúcar passa por uma transformação química, a qual percebe-se a mudança, 

textura e forma.  

 

Materiais 

Uma colher de metal com açúcar  

Uma lamparina. 

Um fosforo.  

 

Procedimentos  
Acenda a lamparina e aqueça o fundo da colher com o açúcar, até a formação do 

caramelo.  

 

Experimento C – produção de algodão doce 
Pergunta norteadora para a discussão dialógica  

1. Como o açúcar vira algodão doce? 

A máquina de algodão doce realiza um movimento giratório, o açúcar localizado no 

centro da máquina é jogado pra as extremidades da máquina após ser aquecido. Antes 

que o açúcar alcance as bordas da máquina, o aquecimento é cessado, por isso ao invés 

de derreter totalmente e se tornar um caramelo ele vira algodão doce.  
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Materiais  
Um saco de açúcar (1kg).  

Palitos de churrasco ou para fazer pipa. 

Uma máquina de algodão doce. 

 

Procedimentos  
Coloque um medidor de açúcar no disco central da máquina, a seguir ligue a máquina e 

espere aquecer, depois é só observar a formação de algodão doce nas bordas. Passe o 

palito nas bordas para coletar o algodão formado.  

 

Unidade 04 – Transformação química na fermentação alcoólica  
 

Tema: Transformação química – produção de álcool  

Objetivos: compreender como ocorre a produção de álcool, diferenciar o álcool de uso 

domestico e o etanol do combustível, compreender o processo de destilação do álcool, 

compreender o processo de mudanças de estados físicos, reconhecer a importância da 

biotecnologia na produção do álcool, compreender o processo de fermentação alcoólica.   

           

 

 

  

Conceitos que podem ser apresentados durante a realização desta unidade.  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação química. 

Observação  

É importante que aluno reconheça a produção de algodão doce como uma 

transformação física. Já que o açúcar apenas muda de estado físico.  

Sugere-se que os alunos façam o registro das perguntas norteadoras no caderno, 

incluindo as respostas.  

Observações  

Nessa unidade trataremos do tema principal do módulo, a fermentação alcoólica. 

Através do tema será evidenciado o conceito de transformação química. Nesse 

momento, informações científicas a respeito do processo da fermentação e dos fungos 

unicelulares (agentes responsáveis pela fermentação) serão apresentadas aos 

discentes.   
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9 Transformação química - é considerada como um processo em que novas. 

substâncias são formadas a partir de outras.  

9 Estados físicos da matéria - são diferentes formas como uma meteria pode se 

apresentar no espaço, os estados principais são: sólido, liquido e gasoso.   

9 Levedura – fungo unicelular.  

9 Botânica – ciência que estuda os vegetais.  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação 

química energia e tem como produtos secundários o álcool e o gás carbônico.  

 

Informações para o professor  

 
Fermentação alcoólica – processo bioquímico 

A fermentação alcoólica é um processo biológico, cujo principal agente é a 

levedura, as espécies de leveduras mais utilizadas são Saccaromyces cerevisiae e 

Schizosaccharomyces pombe. Ao metabolizar anaerobicamente a sacarose presente 

açúcar, são capazes de gerar ATP (trifosfato de adenosina), que posteriormente é 

empregada para as mais diversas atividades metabólicas da célula de levedura 

(TORTORA, et. al., 2006).   

          As leveduras absorvem os carboidratos na forma de seus monossacarídeos 

estruturais, a glicose e frutose, após a reação de hidrolise da sacarose pela enzima 

invertase. 

A fermentação é um processo de produção de moléculas, para fins enérgicos, 

que ocorre sem a participação do oxigênio (processo anaeróbio). A fermentação 
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compreende um conjunto de reações controladas, através das quais uma molécula 

orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando energia.  

 Tortora, et. al., (2006) descreve algumas características que definem o processo 

de fermentação alcoólica: 

� Forma aminoácidos, ácidos orgânicos, purinas e pirimidinas.   

� Não requer oxigênio.  

A glicólise (conversão da glicose em acido pirúvico) é o primeiro passo da 

fermentação alcoólica, porém, a levedura também faz uso da frutose, pois ela é 

absorvida pela levedura, e posteriormente, fosforizada a frutose 6 fosfato, que é 

composto da via glicosídica, formado por uma isômeras, que transforma a glicose 

6fosfato e frutose 6 fosfato em ATP (TORTORA, et. al., 2006).   

  A partir de cada molécula de glicose, obtêm-se duas moléculas de acido 

pirúvico e duas moléculas ATP. Na próxima reação, as duas moléculas de ácido 

pirúvico são convertidas em duas moléculas de acetaldeído e duas moléculas de CO2. 

As duas moléculas de acetaldeído são então, reduzidas por duas moléculas de NADH, 

para formar duas moléculas de etanol (Figura 12). 

 
Figura 10 – Expressões representacionais da fermentação alcoólica.  

Fonte: www.mundodabioquimica.blogspot.com 
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Qual a diferença entre os fermentos biológico e químico?   
 

(Fonte: http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-diferenca-fermentos-biologico-quimico-444326.shtml) 
 

O fermento biológico é composto por fungos microscópicos vivos, enquanto o 

químico (ou em pó) é feito à base de bicarbonato de sódio. A forma como eles agem é 

bastante distinta.  

Os fungos do fermento vivo se alimentam da glicose formada na hidrólise: sua 

digestão produz, entre outras substâncias, as bolhas de gás carbônico (ou dióxido de 

carbono) que fazem a massa crescer. Já no fermento químico, o mesmo gás é obtido em 

reações do bicarbonato de sódio com algum ácido.  

 

Introdução aos fungos  

(RAVEN e colaboradores, 1998). 

Características gerais: são eucariotos, ou seja, apresentam uma membrana que 

delimita o material genético no citoplasma, a carioteca; não têm cloroplastos e 

pigmentos fotossintetizantes; são heterótrofos, pois absorvem seu alimento de 

organismos vivos ou mortos.  

Apresentam parede celular, em geral de quitina (mesmo polissacarídeo 

encontrado no exoesqueleto dos artrópodes; mais resistente à degradação microbiana do 

que a celulose); tem como principal polissacarídeo de reserva o glicogênio. São 

extremamente diversos sendo que já existem mais de 70.000 espécies identificadas até o 

momento.   
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Figura 11 – Biodiversidade de espécies de fungos. 

Importância econômica dos fungos  

Causando prejuízos 

           Os fungos podem causar prejuízos de diversas maneiras, como exemplo, temos 

espécies que crescem em temperaturas extremas podem atacar carne estocada, neste 

caso, trata-se do fungo Cladosporium herbarum ( -6oC) e Chaetomium (50 a 60oC). 

     Também existem fungos que são agentes de doenças em plantas, são mais de 

5.000 espécies de fungos, como por exemplo, a ferrugem, doença que afeta alguns 

vegetais. Além de provocar doenças em plantas os fungos também são agentes de 

doenças em humanos, como: micoses, infecções nas mucosas e até infeções 

sistêmicas.  

Gerando lucros 

           Os fungos são usados na alimentação, como exemplo temos: os cogumelos 

comestíveis e o fungo unicelular Saccharomyces cerevisae usado como fermento 

biológico para a panificação e fabricação de vinhos; o fungo Tolypocladium inflatum, 

apresenta propriedades que são capazes reduzir a probabilidade de rejeição a órgãos 

transplantados, diminuindo os  efeitos colaterais indesejáveis. 

Sistemática dos fungos  



37 
 

 

Importância ecológica  

           São os principais decompositores da biosfera, junto com as bactérias 

heterotróficas, pois reciclam matéria orgânica. Existem 500 espécies marinhas que 

reciclam matéria orgânica do mar.  

Leveduras 

(TORTORA; FUNKE e CASE 2006). 

 

Os fungos são classificados em unicelulares e multicelulares. A levedura é um 

exemplo de fungo unicelular, considerada um organismo vivo com características 

próprias, responsável pelo processo de fermentação alcoólica. Ela utiliza a sacarose para 

obter energia, que destina às funções vitais, e não para produzir álcool. Na verdade, o 

álcool é uma consequência do processo de biológico de fermentação realizado pela 

levedura.   

As leveduras são fungos unicelulares, não filamentosos, com forma esférica ou 

oval. São amplamente encontradas na natureza, são frequentemente encontradas como 

um pó branco, cobrindo frutas e folhas. As leveduras de brotamento como as 

Saccharomyces, dividem-se, formando células desiguais.  
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As leveduras podem multiplicar-se por brotamento, esporulação ou fissão. O 

método mais comum é o brotamento, no qual se forma uma estrutura parecida com um 

tubo, a partir do vacúolo nuclear da célula mãe (Figura 12).    

 
Figura 12 – Saccharomyces cerevisae (Fonte:http://confece.blogspot.com.br, acesso em 

09.09.2013 

 
 

Processo de destilação do álcool 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

 

O princípio da destilação se baseia na diferença entre o ponto de ebulição da 

água (100°C) e do álcool (78,4°C), que promove a separação de ambos. A mistura água 

e álcool apresenta ponto de ebulição variável em função do grau alcoólico. Assim, o 

ponto de ebulição de uma solução hidroalcoólica é intermediário entre aquele da água e 

do álcool e será tanto mais próximo deste último quanto maior for o grau alcoólico da 

solução (RIZZON e MENEGUZZO, 2008). 

A solução é colocada em um balão de destilação, feito de vidro com fundo 

redondo e plano, que é esquentado por uma manta. A boca do balão é tampada com uma 

rolha, junto com um termômetro. O balão possui uma saída lateral, inclinada para baixo, 

na sua parte superior. Nessa saída é acoplado o condensador. 
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Figura 13 – Condensador de destilação. 

Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/ 

 

O condensador é formado por um duto interno, onde em volta desse duto passa 

água fria corrente. Esse duto desemboca em um béquer.  

A mistura no balão é esquentada, até que o líquido com menor ponto de ebulição 

comece a evaporar. Ao evaporar, ele só tem o condensador como caminho a seguir. As 

paredes do condensador são frias, pois a sua volta passa água fria.  

Ao entrar em contato com essas paredes frias, o vapor se condensa, retornando 

ao estado líquido. Após algum tempo, todo o líquido de menor ponto de ebulição terá 

passado para a proveta, e sobrará a outra substância, de maior ponto de ebulicao, no 

balão de vidro. 

Álcool de uso doméstico e álcool para automóvel  

(Fonte: www.ambientebrasil.EtanolOqueé, acesso em 14.04.2014) 

 

O etanol (C3 C2 OH), também chamado álcool etílico e, na linguagem corrente, 

simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida da fermentação de carboidratos, 
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encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de 

perfumaria. No Brasil, tal substância é também muito utilizada como combustível de 

motores de explosão.  

Basicamente, a diferença entre o álcool que usamos em casa e o álcool que 

usamos para abastecer veículos é a maior ou menor quantidade de água. A porcentagem 

água presente no álcool doméstico é de 54% em massa, por isso apresenta um 

percentual de água bem mais significativo. Já o álcool para uso em veículos é contem 

apenas 7,4% de água em massa. O álcool adicionado a gasolina é o álcool anidro, o 

álcool sem água.   

 

 

 

 

 

 

 

           

 
Perguntas norteadoras para a prática dialógica  

1. O álcool que compramos no supermercado é o mesmo usado nos carros? Se não, qual a 

diferença?  
Não tem diferença, todos são considerados etanol. Mas a concentração de água muda 

para cada um, o álcool domestico tem 54% de água, o álcool para combustível tem 7,4% 

e o adicionado a gasolina não tem água.    

 

2. Como você acha que o álcool é feito?  
O álcool é formado a partir do processo de fermentação da sacarose realizado por uma 

levedura. A produção do álcool é uma consequência da fermentação.   

 

Sugestões:  

Apresente os conceitos científicos durante a realização do experimento. Realize a 

prática dialógica para que os alunos possam se apropriar dos novos conceitos e usa-

los nas respostas das perguntas norteadoras.  

São necessárias duas aulas de 50 minutos cada para realizar está unidade.  
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3. Vocês já fizeram pão ou bolo em casa? O que você acha que faz a massa do pão 

aumentar de tamanho?  
Sim. O que faz o pão crescer é o gás carbônico liberado durante o processo de 

fermentação da sacarose que o fungo realiza.  

4. O que você acha que é o fermento biológico? 

Um fungo unicelular.  

 

Materiais 

1 litro de caldo-de-cana. 

Um envelope de fermento biológico. 

 

Um destilador (Figura 02). 

Um pedaço de papel alumínio  

 

 
Figura 14 – Caldo de cana-de- açúcar no destilador.  

 

Procedimentos:  

           Colocar o caldo de cana em um recipiente e adicionar o fermento biológico, 

mexer para a mistura ficar homogênea e deixar fermentar por sete dias. Manter 

tampado. Após sete dias colocar o caldo fermentado no destilador, a temperatura de 

ponto de fervura do balão de destilação é de 86o graus.  O tempo de produção de álcool 

é de aproximadamente 20 min.  
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            Nesse experimento o aluno poderá observar todo o processo de destilação do 

álcool. A garapa fermentada é colocada em um balão de destilação, que fica 

posicionado em cima de uma manta térmica, a qual, depois de aquecida permitirá que o 

mosto entre em ebulição (neste momento observa-se a formação de bolhas), como água 

e o álcool têm pontos de ebulição diferentes, ocorre à separação da água e do álcool, 

presente no mosto. O álcool desce pelo tubo do destilador e é possível coleta-lo ao final 

do processo.      

 
Figura 15 - Álcool coletado do destilado. 

                                       

 

Unidade 05 – Transformação química através da produção de carbonato de cálcio.  

 

Tema: fermentação alcoólica – produção de carbonato de cálcio.  

Objetivo: compreender o processo de fermentação alcoólica, compreender conceito de 

transformação química através do processo de fermentação da garapa e da formação do 

carbonato de cálcio, desenvolver capacidade de resolução de problemas. 

Conceitos apresentados durante a realização da unidade  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação química 

energia e tem como produtos secundários o álcool e o gás carbônico.  

9 Transformação química é considerada como um processo em que novas substâncias 

são formadas a partir de outras. 
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9 Levedura – fungo unicelular.  

9 Célula – unidade fundamental que constitui um ser vivo. 

9 Gás carbônico – é um composto químico, cujo constituinte é formado por dois 

átomos de oxigénio e um átomo de carbono. A representação química é CO2.  

9 Glicose – um monossacarídeo, o carboidrato mais importante na biologia.  

9 Frutose - também conhecida como açúcar das frutas, é um monossacarídeo. 

9 Microrganismo – os microrganismos ou micróbios são organismos unicelulares (ou 

acelulares, os vírus) que só podem ser vistos ao microscópio. Incluem os vírus, as 

bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e algumas formas de fungos (as 

leveduras).  

9 Sacarose - é também conhecida como açúcar de mesa, a sacarose é um carboidrato. 

9 Carbonato de cálcio – composto formado pela reação de gás carbônico com o cal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações para o professor 

Gás carbônico 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

Sugestões  

Nesta unidade realiza-se um experimento com características investigativas, por 

isso, o aluno precisa ser incentivado a solucionar um problema. Para que aluno seja 

capaz de responder a pergunta norteadora ele precisará entender o que está 

acontecendo no experimento.  

Este experimento tem três perguntas norteadoras para prática discursiva, sugere-se 

que a pergunta de número 1, seja apresentada antes de iniciar o experimento. E 

após a realização do experimento apresenta-se a pergunta de número 2 e 3.  
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Sabe do que são formadas aquelas bolhas que aparecem nos refrigerantes? De 

gás carbônico. E são também de gás carbônico as bolhas que se desprendem em 

comprimidos efervescentes. 

O gás carbônico compõe apenas 0,03% do ar. Ele aparece na atmosfera, como 

resultado da respiração dos seres vivos e da combustão. É a partir do gás carbônico e da 

água que as plantas produzem açúcares no processo da fotossíntese. 

A partir dos açucares, as plantas produzem outras substâncias - como as 

proteínas e as gorduras - que formam o seu corpo e que vão participar também da 

formação do corpo dos animais. 

O carbono circula pela natureza: a respiração, a decomposição (que é uma 

atividade feita pelas bactérias e fungos) e a combustão liberam gás carbônico no 

ambiente. Esse gás carbônico é retirado da atmosfera pelas plantas durante a 

fotossíntese. 

Como outros gases, o gás carbônico pode passar para o estado líquido ou para o 

estado sólido se baixarmos suficientemente sua temperatura (a quase 80ºC negativos). O 

gás carbônico sólido é conhecido como gelo-seco e é usado na refrigeração de vários 

alimentos. 

O dióxido de carbono também conhecido como anidrido carbônico, gás 

carbónico. É uma substância cujo constituinte é formado por dois átomos de oxigénio e 

um átomo de carbono. A representação química é CO2. O dióxido de carbono foi 

descoberto pelo escocês Joseph Black em 1754. 

Estruturalmente o dióxido de carbono é constituído por moléculas de geometria 

linear e de carácter apolar. Por isso as atrações intermoleculares são muito fracas, 

tornando-o, nas condições ambientais, um gás. Daí o seu nome comercial gás carbônico.  
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Fórmula química: CO2 

Fórmula estrutural: O = C = O 

Carbonato de cálcio 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

 

Composto inorgânico de fórmula química Ca CO3, o carbonato de cálcio é um 

sal praticamente insolúvel em água.  

No seu estado puro, o carbonato de cálcio é um composto sólido, tem forma de 

pó fino cristalino, de cor branca, inodoro, de propriedades alcalinas, decomposto a uma 

temperatura de 470°C, de densidade de 2,65 g/cm , estável, não inflamável, não 

corrosivo e atóxico. 

O carbonato de cálcio está presente em grandes quantidades na natureza, sendo o 

principal componente do calcário e do mármore, também pode ser encontrado na 

argonita, na calcita e na casca do ovo.  

Pelo fato de não ser solúvel em água, é encontrado no mar como componente 

dos esqueletos das conchas e dos corais. No cotidiano, pode ser percebida a formação 

do carbonato de cálcio na pintura de paredes com a água de cal, Ca (OH)2, processo que 

recebe o nome de caiação. Após a caiação, a água de cal reage com o gás carbônico da 

atmosfera.  

O carbonato de cálcio é uma das matérias primas necessárias à fabricação do 

cimento, do aço e do vidro. Na vinicultura, é usado para diminuir a acidez do vinho, e 

na agricultura, para corrigir a acidez do solo (calagem).  
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Também é adicionado aos cremes dentais, agindo como abrasivo, e aos 

medicamentos usados no tratamento de doenças provocadas pela deficiência de cálcio, 

como a osteoporose.  

Perguntas norteadoras para a prática dialógica  

1. Como sabemos que o gás que é liberado durante a fermentação da garapa, é o CO2? 

Pela sua reação com a água de cal formando o carbonato de cálcio.  

2. Que tipo de transformação ocorre quando o CO2 reage com a água de cal? Química ou 

física? Por quê?   
 
Transformação química, pois há formação de nova substância o carbonato de cálcio.  
  

3. Por que a água de cal mudou de aspecto? 

Houve uma transformação química no momento em que o gás carbônico entrou em 

contato com a água de cal, originado um novo material o carbonato de cálcio, que é 

insolúvel em água. 

Materiais  

9 1 litro de água morna. 

9 E rolhas de cortiça. 

9 Dois tubos finos do tipo mangueira. 

9 100 ml de caldo de cana. 

9 Duas colheres de sopa de açúcar. 

9 Dois frascos com gargalo ou duas 

garrafas pet. 600 ml.  

9 Dois envelopes de fermento 

biológico.  

9 Fita crepe.  

9 Etiqueta adesiva. 

9 10 ml de água de cal 

9 Recipiente para colocar a água de 

cal. 

Procedimentos  
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I. Escreva na etiqueta o conteúdo que está no recipiente: água morna + levedura + 

açúcar e outro para caldo de cana;  

II. Cole a etiqueta no recipiente para identificá-lo; 

III. Faça um furo na rolha de uma extremidade a outra e encaixe uma ponta da 

mangueira na rolha.  

IV. Despeje a água morna nos recipiente;  

V. Adicione o envelope de fermento biológico e adicione também o açúcar e o 

caldo em seus respectivos recipientes, agitando suavemente para misturar o 

conteúdo;  

VI. Encaixe a rolha com a extremidade da mangueira para cima nos dois recipientes. 

VII. A outra extremidade da mangueira deve ser coloca em um recipiente com cinco 

ml de água de cal. 

VIII. Deixe o recipiente escançando por uma hora e aguarde o resultado. 

          É possível visualizar a saída do gás carbônico após o processo de fermentação 

alcoólica da garapa. Fica clara a mudança de coloração da agua de cal, que é incolor e 

torna-se branca e turva. Sendo possível a observação do processo de transformação 

química (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Experimento completo de produção do carbonato de cálcio. Os 
recipientes A e B representação a transformação química após a 
fermentação do açúcar e da garapa, houve a liberação gás carbônico que 
reagiu com a água de cal.  
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Considerações  

 
           Vivemos em uma sociedade que estima o conhecimento científico e a tecnologia, 

estes são temas contemporâneas que estão presentes em nosso cotidiano, e por isso, 

precisamos torná-los presentes também em sala de aula.  

          Ao apropriar-se do conhecimento científico o aluno poderá compreender melhor 

mundo, suas transformações e o universo do qual ele faz parte. Este conhecimento 

também permite ampliar o seu saber sobre os fenômenos da natureza, compreender as 

tecnologias e valorizar o uso de recursos naturais.  

         Portanto, neste contexto, a formação do discente se torna completa, pois, ele 

provavelmente, será um cidadão capaz de fazer parte da construção da história de uma 

sociedade. E principalmente, terá aptidão para desenvolver o pensamento ético e crítico.  

          Este módulo de ensino compartilha conhecimentos que promovem a apropriação 

de novas concepções a cerca do tema fermentação alcoólica. De uma maneira atrativa e 

motivadora, ao fazer uso deste recurso didático o docente estimula o aluno a aprender 

de forma significativa.  

          Prezado professor, espero que este material possa contribuir com seu trabalho, 

facilitando seu planejamento e tornado suas aulas ainda mais criativas.        
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CAPÍTULO 1 – O que vemos Ao  Microscópio? 

 

“Neste mês, nós vamos estudar a célula e, na próxima aula, aprenderemos 

sobre o microscópio.” 

 Essa foi a última coisa que o professor Lucas, de Ciências, disse quando 

acabou a aula. Aquilo me deixou um tanto intrigada.  

Bem, eu sou a Clara, sou bastante estudiosa e adoro Ciências. Desde 

pequena, eu faço muitas perguntas para todos, principalmente para os meus 

pais.  Algumas perguntas as pessoas não sabem me responder como “existe 

vida em outro planeta?”, “quantas estrelas têm no Universo?” ou “para onde 

as pessoas vão quando morrem?”, mesmo assim, eu continuo perguntando e, 

muitas vezes, conseguem me responder. Agora, quando o professor Lucas falou 

que iríamos estudar a célula, fiquei na maior expectativa porque quando 

perguntei o ela que era, ele não me respondeu logo em seguida. A única coisa 

que ele disse foi:  

- Tenha calma, Clara... Primeiro é muito importante aprendermos sobre 

o microscópio e isso será logo na aula seguinte.  

Mas a próxima aula de Ciências só será na próxima semana. Muito 

tempo! Não sei se vou conseguir esperar. Sou muito ansiosa para saber as coisas 

e confesso que fiquei muito curiosa. 

- Pense, Clara! – Disse a mim mesma alto em um tom autoritário – O que 

é uma célula e por que teremos de aprender sobre o microscópio?  

De que tamanho é uma célula? Hmmmm, vejamos... 

O professor disse que vamos aprender sobre o microscópio, eu sei que 

este é um instrumento que os cientistas usam para ver coisas bem 

pequenininhas que nossos olhos não conseguem ver. Será que essa tal célula é 

alguma coisa bem pequena? Eu aposto que sim! Deve estar relacionada com o 

microscópio. Deve haver alguma relação entre o microscópio e a célula. Mas 

afinal, onde estão as células? Provavelmente, elas existem no laboratório de 

Ciências em algum frasco lá na estante. Vou procurar saber mais a respeito. 

Chegando em casa, eu pergunto aos meus pais. 

Cheguei em casa e estou com tanta fome que nem vou tirar meu uniforme 

da escola. Vou logo à cozinha comer alguma coisa. Meus pais estavam me 

aguardando chegar para almoçar. 
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- Clara – disse, mamãe – Não vai trocar de roupa antes de almoçar? Você 

pode sujar seu uniforme. 

- Hoje não, mamãe – Respondi – Estou com tanta fome que primeiro quero 

almoçar, só depois é vou para o meu quarto. 

Coloquei minha comida e sentamos à mesa. 

- Como foi a aula hoje, filha? – disse meu pai todo sorridente. Ele costuma 

me fazer essa pergunta praticamente todos os dias. Eu nem me importo, adoro 

contar como são as minhas aulas. 

- Foi ótima, papai! Hoje o professor Lucas estava falando sobre a 

importância da visão, ele nos disse que neste mês aprenderemos sobre a célula 

e que na próxima aula estudaremos o microscópio.  

- Que bom, minha filha! – disse papai sempre alegre quando fala comigo 

sobre meu dia na escola. 

- Só fiquei receosa com algumas coisas... – disse em um ar um pouco 

decepcionada – Por que precisamos de tanto tempo para aprender sobre a 

célula? Será que é algo tão complicado assim de aprender? 

- Olha, Clara – respondeu papai em um tom compreensivo – 

Provavelmente é algo muito importante e por isso seu professor precisa de mais 

tempo para estudar este tema. 

- Mas papai, – acabei falando de boca cheia e não esperei nem engolir a 

comida – Afinal, o que é uma célula?  

- Clara, minha querida filha – falou papai com um ar confuso – Eu não 

me lembro muito bem, mas acredito que está relacionado aos seres vivos. 

-  Hmmmm, ainda não entendi muito bem... Você sabe, mamãe? 

- Infelizmente não sei, Clara – disse mamãe, pacientemente, e completou 

– Provavelmente, o professor Lucas irá falar na próxima aula, por que não espera 

até a próxima semana? 

- Mas falta muito tempo! – respondi, um pouco aborrecida.  

- Seja paciente, minha filha! – Disse papai sorrindo como se fosse uma 

bronca divertida. Sei que ele adora quando fico muito curiosa. 

- O que você acha que é uma célula, Clara? – perguntou papai. 

- Eu não sei ao certo, mas tenho minhas suspeitas – Respondi. 

Falei para o meu pai o que estava achando: 

- Bom... – fiz uma pausa e continuei – o professor disse que iremos 

estudar a Célula este mês e que iremos estudar o microscópio na próxima aula, 

então acredito que há alguma relação entre estes assuntos. Talvez a Célula seja 
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alguma peça do microscópio ou então que usaremos o microscópio para ver a 

célula. Uma coisa eu aposto: deve ser importante aprender sobre o 

microscópio para poder entender a célula! 

- Eu acho que você está no caminho certo, Clara – disse mamãe alegre 

enquanto recolhia as coisas da mesa. 

Terminei minha comida e fui para o meu quarto. Troquei de roupa e 

comecei a fazer minhas tarefas de Matemática e Geografia. Enquanto fazia não 

conseguia parar de pensar na aula de Ciências... É a minha matéria favorita! 

Preciso saber mais sobre o microscópio! Só sei que ele é usado para ver 

coisas bem pequenas. Papai uma vez me disse que existem seres pequeninos 

que não conseguimos enxergar, mas causam doenças e por isso precisamos 

lavar bem as mãos com água e sabão antes de todas as refeições. Lembro 

quando perguntei a ele, como as pessoas sabem que existem esses seres, e ele 

me disse que podem ser vistos com ajuda do microscópio. Mas como será que 

são esses seres? Eu nunca vi nada em um microscópio. Preciso saber 

exatamente o que se vê ao microscópio. Talvez a Aninha possa me ajudar. 

A Aninha é uma vizinha minha há anos. Ela é como se fosse a minha 

irmã mais velha. Aninha também adora Ciências, só que a matéria preferida 

dela é História. De vez em quando, ela me ajuda nos deveres de casa. 

- Aniiiiiinha! – Gritei tão alto em frente à sua casa que quase fiquei sem 

voz. 

- O que foi, Clara?? – disse Aninha, segundos depois, abrindo a porta e 

parecendo atormentada – Já disse várias vezes que não precisa gritar, que não 

sou surda. 

- O que você está fazendo, Aninha? – disse sorridente. 

- Terminei de arrumar meu quarto e estava brincando com o meu 

cãozinho, por quê? – respondeu Aninha. 

- Tem uma coisa que eu queria te perguntar – falei bem curiosa e 

continuei – Você sabe o que é um microscópio? 

- É claro que sei! – disse Aninha com ar de sabida e prosseguiu – Até 

fizemos na escola uma pesquisa há algumas semanas a respeito do microscópio. 

- Então diga, Aninha! Não pare de falar! Continue e me conte tudo o que 

sabe sobre o microscópio. 

Aninha respondeu de maneira simpática: 

- Não sabem ao certo quem inventou o microscópio, mas ele ficou bem 

famoso pelo cientista Robert Hooke que o usou para observar as células.  
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- Ahááá!! – gritei surpresa e cheia de alegria – Então você sabe o que são 

células! 

- É claro que sei! – disse Aninha com ar de sabida. 

- Como eu suspeitei – respondi me vangloriando e continuei – Então 

utilizam microscópios para observarem as células. 

- Exatamente! – falou Aninha. 

- Então as células são mesmo pequenas – Completei. 

- Sem dúvida! – respondeu Aninha e continuou - O olho humano é capaz 

de distinguir dois pontos distantes 0,2 mm um do outro, se a distância for 

menor, eles são vistos como um único ponto apenas. Tente imaginar, então, o 

tamanho de uma célula!  

- Nossa! As células devem ser muuuuuito pequenas, não consigo mesmo 

imaginar! Então diga-me logo, Aninha – disse eu aflita – afinal, o que são 

células? E onde exatamente elas estão? 

- Você não sabe? – disse Aninha surpresa. 

- Não! – completei – Meu professor disse que iremos estudar este mês e 

que na próxima aula estudaremos o microscópio. 

- Ahh, então pode ficar tranquila! – falou Aninha tentando fazer com que 

eu ficasse mais calma – Na próxima aula, provavelmente, você verá a célula. 

- Espero que esteja certa, Aninha – falei, continuando – Mas diga-me... 

o que é uma célula e como ela é?   

- Eu não vou dizer! – disse Aninha de um jeito sapeca – Você vai ter de 

esperar até a próxima aula de Ciências. 

- Aaaaahhh Aninha, eu...te...pego! – falei um pouco brava. 

Aninha começou a rir e fechou a porta se despedindo, dizendo que iria 

ajudar a mãe dela em alguma coisa. Eu não posso culpá-la, quantas vezes já fiz 

a mesma brincadeira com ela?! Sabia de algo que ela me perguntava para poder 

impressionar a turma e eu não falava, pois sabia o que ela pretendia. Considero 

a Aninha minha melhor amiga, porque, assim como eu, ela também adora os 

animais. Bom, o jeito vai ser mesmo esperar... 

Os dias se passaram e estou agora na escola, aguardando a tão esperada 

aula de Ciências, dia em que o professor Lucas vai falar sobre o microscópio. O 

professor entra na sala. 

- Bom dia, meus jovens! Espero que todos estejam bem. – disse o 

professor Lucas, bem carismático – Após a chamada, nós iremos estudar sobre 

o microscópio. 
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“Finalmente”, pensei. O dia tão esperado chegou! Não aguentei esperar o 

professor falar e logo após a chamada perguntei: 

- Professor – disse, educadamente – Hoje nós iremos só aprender o que é 

o microscópio ou iremos utilizá-lo vendo as coisas minúsculas? 

- Nós iremos utilizar o microscópio, Clara! – respondeu o professor 

sorrindo ao ver o meu interesse e continuou – Hoje faremos algumas 

observações ao microscópio. 

Fiquei tão feliz com a resposta do professor que logo fiz outra pergunta: 

- Professor – continuei, educadamente – e nós veremos as células? 

- Que pergunta boa, Clara! – disse o Professor Lucas – e você sabe o que 

são células? 

- Não – respondi abaixando a cabeça. 

- Alguém aqui sabe o que são células? – perguntou o professor à turma. 

A turma ficou em silêncio por alguns segundos e Pedro gentilmente 

respondeu: 

- Acho melhor o senhor nos ensinar e mostrar logo o que são células, 

professor. 

- Pois bem! Farei isso então. Este aqui é o microscópio óptico de luz, ele 

possibilita ampliar uma imagem em até 1500 vezes. Eu vou deixar que todos 

venham ver as células de algumas algas, células de uma planta aquática 

chamada elodea e do sangue, que é um tecido animal.  

“Algas, planta aquática e tecido animal?” pensei. Então, quer dizer que 

existem células em plantas e em animais? Vou perguntar ao professor. 

- Professooooor – falei apressadamente – As células são de plantas e de 

animais? 

- Exatamente, Clara – respondeu o professor sempre carismático – E não 

somente de plantas e animais, mas também outros seres vivos como algas, por 

exemplo. 

- Todos os seres vivos? – Perguntei agoniada. 

- Calma, Clara – respondeu o professor, pacientemente – Não quero dar 

a resposta ainda, primeiro quero que utilizem o microscópio... 

Fiz uma cara de impaciente, quando o professor me falou isso, mas, tudo 

bem. Só cruzei os braços e baixei um pouco a cabeça. 

O professor continuou: 

- Clara, você será a primeira. Venha ver, em seguida chamarei os demais.  
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Assim que você olhar, desenhará no caderno o que observou. – disse o 

professor bem enigmático. 

Levantei-me e fui à sua mesa, onde estava o microscópio. Estava séria 

mas super alegre. Seria a primeira da turma a observar as células. Ninguém da 

classe sabia o quanto eu estava ansiosa em aprender sobre as células. Mexi 

para acertar o foco com o professor me auxiliando. Nesses minutos, o tempo 

passa bem devagar. Lá vou eu olhar em um microscópio as famosas células. 

 Mas como será que elas são? Pensei. Não faço a menor ideia da cor 

dessas células. O professor somente trouxe o microscópio à sala todo 

arrumadinho para observarmos. As “lâminas prontas” como ele diz.  Bom, 

aproximei meus olhos e antes que eu pudesse interpretar o que estava vendo o 

professor me disse: 

 - Clara, estas são as inúmeras células! 

Ao pensar sobre o que eu estava observando, ainda não tinha ficado claro 

para mim o que eram as células…o que via era uma parede toda verde feita 

com inúmeros tijolos ou um amontoado de coisas! 
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CAPÍTULO 2 – como são as células? 

 

Aquela aula foi maravilhosa! Foi a primeira vez que vi algo em um 

microscópio e fiquei muito feliz. Estou chegando em casa e tenho que contar 

tudo ao papai. Aprendi bastante hoje! 

- Chegueeeeeeei! – disse em voz bem alta para mamãe e papai. Ambos 

estavam na cozinha. 

Dei um beijo no rosto da mamãe e do papai, em seguida, enquanto 

mamãe preparava o almoço papai parecia bem alegre e perguntou: 

- Oi Clara, foi tudo bem hoje na escola?  

- Foi sim, papai! Hoje eu vi várias células ao microscópio – respondi 

toda sorridente e satisfeita. 

- Conte-me tudo, minha filha – disse papai com ar de alegria ao me ver 

pulando de felicidade. 

- Já te conto, papai – falei da cozinha – vou só trocar de roupa e deixar a 

mochila no meu quarto. 

Enquanto troco de roupa e guardo meu material, não consigo parar de 

pensar naquela aula de Ciências. O professor Lucas é muito legal e quando eu 

disse que estava vendo “coisas que pareciam tijolos empilhados numa parede”, 

ele me deu um belo sorriso. Cheguei à cozinha e minha comida já estava na 

mesa. Mamãe gosta de colocar minha comida no prato, pois ela sabe exatamente 

quanto eu como. Muitas vezes, eu acabo colocando mais comida no prato e não 

consigo comer tudo, acabo deixando restos e papai me dá uma bronca, falando 

que eu estou desperdiçando. 

- E então, Clara – disse mamãe, enquanto se sentava – como foi a aula 

de Ciências? Aprendeu tudo sobre as células? 

- Tudo? – falei arregalando os olhos surpresa e continuei – Pode alguém 

aprender tudo sobre alguma coisa? Ou melhor, como alguém sabe se 

aprendeu tudo sobre algo? 

Papai deu uma risada, olhando para mamãe e resmungou: 

-  Ela tem razão, amor! 

- Clara, minha querida – disse mamãe com um tom doce – é maneira de 

dizer, não leve ao pé da letra, o que eu quis perguntar foi se você conseguiu 

entender o assunto e aprendeu bem sobre as células. 
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- Ahh sim! – disse e continuei – O professor de Ciências falou uma vez 

que quanto mais você estuda alguma coisa, mais aprende e mais descobre que 

tem mais coisas a aprender, ou seja, é impossível aprender tudo!  

- Isso é verdade – completou mamãe. 

- Mas, então, continuando – disse, com muita vontade de falar – nós 

vimos várias células ao microscópio. No começo eu fiquei um pouco confusa e 

perdida, pois parecia que eu estava vendo algo como caixas, encostadas lado a 

lado como tijolos num muro. Cada “tijolo” era uma célula. 

- Que legal, Clara! – falou papai e completou com ar de sabedoria – eu 

disse que a célula era alguma coisa dos seres vivos.  

- Não é só “alguma coisa”, papai – acrescentei com um ar de mais 

sabedoria ainda – A célula corresponde a menor parte de todo organismo vivo, 

ela é capaz de realizar diversas atividades complicadas.  

-  Até que eu tinha alguma razão - disse papai. E de que cor são as 

células?  

 - Ora papai, que pergunta! – Respondi e continuei - A células são da 

cor.... hum, espere aí...  

Fiquei bem pensativa, na verdade não sabia responder, uma resposta 

vinha se formando na minha mente, mas não sabia se ela estava certa. Nesse 

momento, me lembrei de uma coisa que aconteceu na aula: o professor Lucas 

disse que iríamos ver células da mucosa tiradas da parte de dentro da boca. 

Então, ele raspou a parte de dentro da bochecha dele com um pauzinho de 

picolé, esfregou numa outra lâmina, colocou a lamínula por cima e a colocou 

diretamente no microscópio pra gente observar. Aí, nós não vimos nada! Vimos 

só a luz do microscópio e eu fiquei até triste, porque até então tínhamos visto 

células e tecidos tão maravilhosos! Então ele sorriu e disse: “Bem meninos, fiz 

isso de propósito para mostrar a vocês que é importante preparar as lâminas e 

muitas vezes usar corantes para observar as células.” Meu pai continuava me 

olhando, esperando uma resposta.  

- Pai, disse eu, para ver algumas células o professor Lucas teve que usar 

corantes, para outras não. Por exemplo, para a elodea e as algas, nós não 

usamos corantes, mas para as da mucosa da boca nós usamos. Então, eu acho 

que algumas células têm cor e outras não tem cor, já que é preciso usar esses 

tais corantes.  

- Então, se não fossem os corantes, as pessoas não veriam essas células? 

- perguntou meu pai. 
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- Essas não conseguiriam ver, mas outras, como a elodea, sim - respondi.  

- Ahh sim, entendi. Mas voltando ao que você disse há pouco, como assim 

as células realizam atividades complicadas? – Perguntou papai, curioso e 

interessado no assunto. 

- O professor deu alguns exemplos como a reprodução, produção de 

proteínas, a respiração e a digestão – respondi me sentindo a professora de 

Ciências da casa. 

- Uma única célula faz tudo isso? – perguntou papai. 

- Sim, papai! – respondi falando e balançando a cabeça e ainda completei 

– Inclusive, existem seres vivos que são formados por somente uma célula, 

como, por exemplo, as bactérias. 

- Ah, sim, entendi agora! – Respondeu papai e completou com ar de 

sabedoria – As bactérias são os seres microscópios que causam as doenças que 

eu tanto falo quando peço para você lavar as mãos antes de toda refeição, e 

assim, evitar contato com esses seres. 

- É...mais ou menos, papai... – respondi e continuei – de fato temos que 

lavar as mãos como o senhor disse, mas o professor Lucas também disse que 

não são todas as bactérias que causam doenças. Então, não é certo falar “as 

bactérias são seres microscópicos que causam doenças”, ALGUMAS bactérias 

causam doenças, ALGUMAS bactérias não causam doenças, logo ALGUNS seres 

microscópicos causam doenças e não TOD0S! 

- Olha que menina esperta! – Disse papai todo orgulhoso. 

- Ela será uma cientista quando crescer! – disse mamãe toda feliz. 

“E como foram as outras aulas?” Acrescentou mamãe em seguida. 

 Respondi que na aula de Português escrevemos uma redação e na de 

Geografia fizemos uns exercícios do livro. Terminei de almoçar e fui para o meu 

quarto buscar informações sobre o trabalho que o professor passou, li algumas 

apostilas, o livro de ciências e pesquisei na internet. “O que existe no interior das 

células? Pensem, pesquisem e tragam a resposta na próxima aula” disse o 

professor Lucas. A próxima aula será amanhã e eu estou um pouco perdida. 

Bom, vou escrever aqui um rascunho do que acho. 

 “A célula é revestida por uma membrana plasmática e em seu 

interior há estruturas como o núcleo, onde fica o material genético, e pelo 

citoplasma pequenos órgãos chamados de organelas que realizam 

diversas funções. Por exemplo, a mitocôndria é uma organela que 
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funciona na célula para a produção de energia e os lisossomos que 

realizam a digestão celular.”  

Bom, deve ser isso. Acho que o professor não me dará um zero por essa 

resposta. No dia seguinte, na aula de Ciências: 

- Bom dia, meus queridos alunos – disse o professor sempre carismático 

- Gostaram de ver as células ao microscópio ontem? 

O professor Lucas é o máximo. Adoro as aulas de Ciências, porque ele 

sempre faz coisas diferentes e nos surpreende. Já construímos um vulcão, 

lançamos foguetes, fizemos inúmeros passeios, assistimos vídeos e até já 

brincamos com um jogo de ciências e nos divertimos à beça. Embora ele seja 

engraçado e bem carismático na maior parte do tempo, nem sempre está de bom 

humor, às vezes ele dá umas broncas na turma quando os meus colegas não 

fazem a tarefa de casa ou quando ficam conversando na hora errada. Tenho 

orgulho de dizer que nunca levei uma bronca dele! 

- Siiiiiim! – responderam todos. 

- Levante a mão quem nunca tinha observado as células em um 

microscópio – Perguntou o professor em seguida. 

A maioria levantou a mão, incluindo eu. Observei o sorriso no rosto de 

todos os alunos. 

- Certo! – disse o professor – Que bom que gostaram. Hoje nós vamos 

falar sobre a pesquisa que passei para vocês fazerem na última aula. Digam-

me, como são as células? O que há em seu interior? Eu gostaria que vocês 

lessem em voz alta o que escreveram no caderno. 

“Levante a mão quem quiser ler” disse o professor Lucas. Quatro alunos 

levantaram a mão, pouquíssimos para uma turma tão grande! Mas é quase 

sempre assim, acho que a maioria tem vergonha de falar e errar na frente de 

todo mundo. Eu também me sinto assim algumas vezes. Eu queria levantar, 

mas preferi esperar. 

- Diga, Beatriz – falou o professor. 

- Professor, vou ler o que eu acho – disse Beatriz um pouco tímida – A 

célula é a menor parte de um ser vivo, em seu interior estão presentes várias 

estruturas encarregadas de diversas funções?! 

- Você está perguntando ou afirmando, Beatriz? – perguntou o professor 

sorrindo. 

- Hmmm...afirmando? – Disse Beatriz, não tão confiante. 
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A Beatriz é uma aluna que sempre tira boas notas, mas ela é muito 

caladinha.  

 Ano passado ela era mais tímida e até o professor falou que gostaria que 

ela participasse mais das aulas. 

Os alunos começaram a rir da Beatriz por ela estar um pouco 

envergonhada e nervosa e o professor em seguida disse: 

- Gente, silêncio! – falou sério para a turma, em seguida, concentrou os 

olhos na Beatriz sorrindo e disse: 

- Muito bem! Você está certa! – respondeu e continuou – Você escreveu 

sobre alguma estrutura da célula, Beatriz? 

Antes da Beatriz responder eu interrompi: 

- Professor – levantei a mão e continuei – Posso responder? 

- Calma, Clara! – respondeu o professor – Espere só um pouquinho, deixe 

a Beatriz responder antes. 

Beatriz, ainda tímida, mesmo demonstrando que não queria continuar 

falou: 

- Escrevi sobre o núcleo, professor – disse em uma voz baixinha. 

- Ótimo, Beatriz! – disse o professor – O núcleo é uma estrutura muito 

importante na célula, diga-nos o que escreveu: 

Beatriz leu o que estava escrito em seu caderno “o núcleo é a região da 

célula onde fica o material genético, o DNA” em seguida o professor disse: 

- Muito bem, Beatriz! – sorriu e continuou para toda turma – o núcleo é 

a região da célula onde se localiza todo o material genético do indivíduo, o que 

chamamos de DNA nuclear. Inclusive, meus queridos alunos, compreender a 

informação hereditária é um campo de estudo considerado recente e que cresce 

até hoje, não tem nem 200 anos, e os cientistas continuam estudando e 

aprendendo. Muitas maravilhas! Muitas novidades! O professor fala de um jeito 

que demonstra amar estudar essas coisas e acaba nos influenciando com isso. 

Será que é por causa dele que eu gosto tanto de Ciências? Talvez, não só por 

ele, mas, com certeza, ele faz com que a matéria fique bem divertida de aprender.  

O professor deixou que eu lesse em voz alta a atividade e mais outros dois 

alunos. Depois fizemos alguns exercícios do livro e, terminando a aula, me veio 

um pensamento e logo perguntei: 

- Professor – perguntei com um ar de dúvida – o senhor disse que é 

importante estudar a célula para compreender a informação hereditária. 
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- Sim - respondeu o professor - a palavra “hereditária” vem de herança, 

que herda dos pais. 

Parei um pouco e continuei: 

- Como que essa informação é transmitida aos filhos? 

- Essa informação está presente nos gametas - respondeu o professor 

Lucas gentilmente. 

- Não entendi nada! – falei angustiada. 

- Tenha calma, Clara! – respondeu o professor – Nós estudaremos este 

assunto na próxima aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ Fim do Capítulo 2 
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CAPÍTULO 3 – INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

- Professooooooooor!  - exclamei um pouco sem paciência e sem conseguir 

esperar – O que é a informação hereditária? 

- Eita, quanta curiosidade, Clara! – disse o professor sorrindo e surpreso. 

- Toda vez o senhor faz isso! – disse um pouco brigando com ele. 

- Isso o quê? – perguntou o professor sem saber do que eu estava falando. 

- Fica sem falar a resposta de algo só para deixar a gente morta de 

curiosidade – respondi um pouco indignada e até ficando triste. 

- Mas isso é ótimo, Clara! – respondeu o professor e continuou – Eu fico 

feliz em saber disso! Bom que vocês ficam curiosos e ansiosos para em estarem 

presentes na próxima aula. Este é o sabor em estudar Ciências: deixar sempre 

um gostinho de quero mais! 

Em seguida o professor começou a rir e pelo jeito de olhar, dele parecia 

estar feliz comigo. O professor olhou para mim e acho que percebeu meu ar de 

impaciente e disse: 

- Olha, Clara! Preste atenção – respondeu educadamente – Não quero que 

fique impaciente. Eu faço isso de propósito para despertar em vocês o senso de 

investigação. Procuro deixá-los inquietos com os mais diversos temas de 

Ciências para que procurem vocês mesmos as respostas. Às vezes eu passo um 

trabalho para pesquisarem em casa, outras vezes eu só digo o tema que 

estudaremos para ver se algum aluno chega a procurar algo a respeito e você é 

uma delas. Você é uma ótima aluna, Clara, continue assim! 

Após ouvir isso que o professor disse fiquei calma e muito feliz! Ganhei o 

meu dia. Adoro ser uma boa aluna e é bom ser reconhecida por isso. O professor 

Lucas viu que eu fiquei alegre e mais tranquila com o que ele disse e falou para 

mim e para todos: 

- Você me deu uma ideia! – disse enquanto coçava o queixo -  Eu vou 

passar um trabalho para vocês pesquisarem para a próxima semana! 

INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA  

Escreveu bem grande no quadro:  

COMO A INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA É TRANSMITIDA? 

“Agora a tarefa será diferente,” disse ele, “quero que vocês escrevam o que 

acham, não precisam pesquisar. Tragam na próxima aula”. 
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Uau!! Pensei. Isso é o máximo! Deve ser muito interessante estudar isso. 

Com certeza meus pais devem saber de algo e também a Aninha. Chegando em 

casa eu pergunto a eles. 

No caminho de volta parei em frente à casa da Aninha e chamei. Alguns 

segundos depois ela aparece. 

- Olá, Aninha. Estou te atrapalhando? – perguntei alegremente. 

- Oi Clara. Não está não. Cheguei agora pouco da escola e ainda estão 

preparando o almoço – respondeu Aninha. 

- Eu queria te perguntar uma coisa – respondi. 

- Alguma coisa de Ciências, pra variar? – disse Aninha sorrindo pra mim. 

- Ahh, para! – falei envergonhada e continuei me justificando – Nem é 

sempre sobre Ciências que falo com você, várias vezes a gente conversa sobre 

outras matérias.  

- É quase sempre sim! – retrucou Aninha me contradizendo – Mas sim, 

diga, em que posso ajudá-la? – respondeu Aninha brincando como se fosse 

minha serva. 

- Como a informação hereditária é transmitida? – perguntei 

exatamente do jeito que o professor Lucas havia passado no quadro. 

- Ué, você não sabe?? – respondeu Aninha com um olhar surpreso. 

- Não sei – respondi diretamente. 

- Pense, Clara! O que vocês estão estudando esses últimos dias? – 

perguntou Aninha. 

- Células!!! – respondi. 

- Então, onde você acha que está a informação hereditária? – perguntou 

Aninha me instruindo a responder. 

- Nas células? – perguntei. 

- Exatamente! – disse Aninha. 

- Mas em qual célula, Aninha? – perguntei ainda duvidosa e continuei – 

Nós temos tantas! O professor Lucas disse que nosso corpo é formado por 

trilhões de células, que há células em todo lugar, no sangue, na pele, nos ossos, 

e até na saliva. Em qual célula exatamente está a informação genética? 

- Hmmm... – respondeu Aninha, ficando calada em seguida. 

Aninha parou um pouco, apoiou a mão direita no queixo, olhou para mim 

e disse: 

- Agora você me pegou. Não sei. 

- Não tem nem ideia? – perguntei insistindo em saber a resposta. 
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- Bom, talvez seja no sangue, não sei ao certo – respondeu Aninha após 

perceber que eu queria ouvir algo. 

- Por que no sangue? – perguntei de novo já parecendo um interrogatório. 

- Porque ouvi várias vezes minha tia, meu tio e minha avó dizendo “você 

tem mesmo o sangue do seu pai, Aninha” ou “isso aí que você fez é bem 

sangue da sua mãe mesmo”, além também de que o sangue é muito importante 

para a gente, se perdermos muito sangue a gente morre. 

- Entendi – respondi e alegremente continuei – Isso que você disse faz 

sentido, até minha mãe já me falou isso se referindo ao meu pai. Certo, obrigado 

Aninha. Eu também acho que a informação hereditária se encontra nas células 

do sangue, agora só falta saber como ela é transmitida. Vou perguntar ao papai. 

Chegando em casa aquele ritual de sempre. Entro no meu quarto, troco 

de roupa, guardo minhas coisas e volto para a cozinha para almoçar. Nós três 

almoçamos juntos todos os dias, e quase sempre mamãe põe meu almoço.  

- Papai, como a informação hereditária é transmitida? – perguntei logo 

quando entrei na cozinha, antes mesmo do papai ou da mamãe perguntarem 

como foi o meu dia. 

- Eita! – respondeu papai surpreso – deu nem um beijo no rosto do papai 

antes. Está mesma curiosa hein? 

Beijei o rosto do papai e da mamãe, sentei na cadeira onde estava minha 

comida e enquanto dava uma colherada na comida falei: 

- A Aninha me disse que acha que a informação hereditária está nas 

células do sangue e eu concordo. Mas eu queria saber como ela é transmitida. 

- No sangue? – perguntou papai surpreso. 

- Sim! – respondi. 

- Por que acha isso? – perguntou mamãe. 

- Porque eu ouço vocês dizendo muitas vezes: ‘‘você tem o sangue do seu 

pai’’ ou ‘‘você tem o sangue do seu avô” – respondi sabiamente. 

- Mas isso é só uma maneira de dizer, Clara – respondeu papai. 

- Então, em qual célula está a informação hereditária? – perguntei 

angustiada enquanto mordia um pedaço enorme de frango. 

- Querida, Clara – respondeu mamãe carinhosamente a mim – eu vou lhe 

contar uma história, a história de como você nasceu. 

Fiquei surpresa, mas curiosa pensando “o que isso tem a ver com o que 

eu perguntei?” e antes mesmo que eu pudesse falar alguma coisa mamãe disse: 
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- Antes de você nascer, o papai e a mamãe se casaram e dois anos depois 

o papai colocou uma sementinha dentro do meu corpo e essa sementinha 

juntou-se com a sementinha que a mamãe tinha e então foi formado um ovinho 

bem pequenininho. Esse ovinho foi crescendo e a mamãe engravidou. Nove 

meses depois você nasceu! Então eu quero que você pense! 

Calei-me por alguns instantes. Ai, ai, já tinha ouvido essa história mil 

vezes quando era mais novinha! Eu também já sabia várias coisas sobre a 

relação sexual. O que mamãe falou faz sentido mas eu ainda não estou 

convencida. Vou agora para o meu quarto escrever. 

- Obrigado pela ajuda, mamãe. Acho que sei a resposta! – terminei de 

comer rapidamente e corri para o meu quarto. 

- De nada, minha filha – respondeu mamãe. 

- Não corra pela casa, Clara – disse papai preocupado em tom de ordem. 

Após escovar os dentes e arrumar o meu material para a aula de amanhã 

vou pegar meu caderno de Ciências e escrever logo a resposta antes que eu 

esqueça: 

“Uma possibilidade é que a informação hereditária esteja na tal 

“sementinha” que é produzida tanto pelo homem quanto pela mulher. Após uma 

relação sexual essas duas sementinhas se juntam e formam um ovo que mais 

tarde será um novo bebê. Então, o material genético seria transmitido pela relação 

sexual e a outra possibilidade é que a informação hereditária esteja no sangue. 

Eu acho que está no sangue. ”  

Bem, é isso. Mal posso esperar para mostrar para o professor. 

Na aula seguinte, o professor Lucas nos perguntou se havíamos feito a 

tarefa que ele tinha pedido. Após passar de carteira em carteira vendo e 

anotando quem fez a atividade perguntou: 

- Alguém gostaria de ler? 

Levantei a mão em seguida. 

- Eu, professor – respondi educadamente. 

- Certo, Clara – disse o professor – Como mostrou curiosidade sobre o 

assunto, quero que leia para todos a sua resposta. 

Li em voz alta a minha resposta para todos ouvirem. Em seguida disse: 

- Eu acho que é isso, professor!  

Vários dos meus colegas riram quando eu falei a palavra “sementinha”. 

O professor Lucas ficou bravo e chamou atenção deles. Sem dizer se eu estava 

certa ou errada perguntou para a turma: 



17 
 

 
 

- Alguém quer comentar a resposta da Clara? 

A turma ficou em silêncio e o professor insistiu: 

- Ninguém? Pois é, vocês não querem participar, mas rir de quem está se 

esforçando vocês sabem muito bem! 

- Professor, eu quero comentar – respondeu Pedro. 

- Diga-me o que acha, Pedro – falou o professor. 

 – Uma vez, um cachorro cruzou com a minha cachorrinha e dois meses 

depois nasceram filhotes que com ela e o cachorro, portanto essa informação 

hereditária é transferida para os filhotinhos pela relação sexual. 

- Muito bom, Pedro! Gostei da sua resposta mas a Clara acha mesmo que 

está no sangue.  

Em seguida ele olhou para mim e disse: 

- Clara, nós vamos pegar a primeira ideia que você escreveu e vamos 

discutir com a turma. 

O professor escreveu no quadro “sementinha masculina’’ e em uma linha 

abaixo escreveu “sementinha feminina’’ e falou com bastante calma: 

- Essa “sementinha masculina” que a Clara disse chama-se 

espermatozoide e ela é uma célula que tem a função da reprodução. E essa 

“sementinha feminina” é chamada de óvulo, que também é uma célula que tem 

a função da reprodução. Elas são chamadas de gametas, estão entendendo? 

- Siiim – responderam todos. 

- Para formar um novo indivíduo, ou seja, um ser vivo – continuou o 

professor – É necessário que essas duas células se unam na fecundação e essa 

união pode ocorrer, no caso dos humanos e em alguns animais, durante uma 

relação sexual. Entenderam? 

- Siiim! – Responderam todos novamente. 

- Mas eu queria que vocês lessem o que escreveram no caderno antes de 

eu dizer que a informação hereditária está nos gametas, quero saber o que e 

como vocês pensam. 

Levantei a mão junto com mais dois alunos, Pedro e Beatriz. 

- Certo – disse o professor e continuou – fale Clara. 

- No sangue! – respondi. 

- No espermatozoide e no ovulo! – respondeu Pedro. 

- Em todas as células do corpo humano! – respondeu Beatriz. 

- Estou gostando de ver a participação – respondeu o professor Lucas  – 

mas vocês precisam  justificar as respostas de vocês. Primeiro você, Clara! 
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- Professor – respondi – O sangue é muito importante para a 

sobrevivência, então, para mim a informação hereditária está no sangue. E 

também eu  escuto muitas pessoas dizerem ‘” “tem mesmo o sangue de fulano” 

se referindo a características herdadas. 

- Obrigado, Clara – respondeu o professor agradecendo minha 

participação. 

- E você, Pedro? – perguntou o professor. 

- O senhor acabou de dizer que essa tal célula reprodutora masculina e 

feminina se juntam e formam um novo ser vivo então a informação hereditária 

só pode estar nela o– respondeu Pedro sabiamente. 

- Nela aonde? – perguntou o professor para o Pedro. 

- Tanto o espermatozoide quanto o óvulo possuem informação hereditária 

que se completam na fecundação, professor. – respondeu Pedro. 

- Hmmmmm, entendi – respondeu o professor e continuou – Pedro, a 

Beatriz disse que a informação hereditária está em todas as partes do corpo, 

você concorda com ela? 

- Eu acho que não, professor – respondeu Pedro e continuou – senão 

bastava qualquer célula para haver reprodução, mas como o senhor disse, é 

necessário que haja essas células com função de reprodução. 

- Interessante a sua resposta, Pedro  

- E você, Beatriz – continuou o professor – Por que acha que a informação 

hereditária está em todas as células do corpo? 

- É simples! – respondeu Beatriz confiante – A gente assiste na televisão 

as notícias de que os cientistas encontraram o DNA de uma pessoa no sangue, 

em um pedaço da pele, na saliva da pessoa, essas coisas. O DNA é o material 

genético não é?  

- O DNA é o material genético e esse está no núcleo de todas as células, 

mas a informação hereditária, que deve ser transmitida aos descendentes 

encontra-se em células especializadas na reprodução, chamadas de CÉLULAS 

GERMINATIVAS.  

- O senhor pode explicar tudo de novo? Confesso que fiquei um pouco 

perdida. 

- Claro que posso! – respondeu o professor – Inclusive eu ia fazer isso 

agora... 

A aula encerrou-se com o professor Lucas explicando com mais calma e 

escrevendo no quadro. Ficou bem mais claro depois que ele disse “Nós temos 
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basicamente três tipos de células, as CÉLULAS SOMÁTICAS, as CÉLULAS 

GERMINATIVAS e os GAMETAS. As CÉLULAS SOMÁTICAS são todas as células 

do nosso corpo com o material genético que herdamos dos nossos pais, os 46 

cromossomos. As CÉLULAS GERMINATIVAS originam gametas por um tipo de 

divisão celular chamada meiose. Os gametas são as células produzidas nos 

órgãos reprodutores, a partir da meiose em células germinativas, o 

espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Os gametas 

possuem apenas metade de todo o material genético, ou seja, 23 cromossomos e, 

carregam com eles, a informação genética. Quando os dois gametas se unem na 

fecundação, forma-se uma célula-ovo, como a Clara havia falado no início da aula. 

Esta é chamada de zigoto, a primeira com 46 cromossomos, dois conjuntos de 

materiais genéticos, provenientes do pai e da mãe. E esta célula se multiplicará 

desenvolvendo em um novo ser vivo!”.  

Que aula ótima! Aprendi bastante. Mal posso esperar para chegar em 

casa e contar tudo para os meus pais! Mas preciso muito perguntar ao professor 

Lucas: “se recebemos metade do material genético de cada um de nossos pais, 

porque eu sou mais parecida com minha mãe do que com o meu pai?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ Fim do Capítulo 3 
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Manual do Professor 
 

Capítulo 1 – o que vemos ao microscópio? 

 

Introdução 

  

O capítulo trata da história de Clara, narradora e personagem principal, uma aluna 

estudiosa que adora Ciências. O mesmo se inicia em uma aula na qual o professor de 

Ciências diz aos alunos que eles irão estudar a célula e na aula seguinte o microscópio.  

A aluna Clara busca respostas conversando com seus pais e sua melhor amiga, a 

Aninha pois não suporta esperar pela próxima aula. Ao longo do capítulo vemos Clara 

mostrando-se uma menina curiosa que em sua busca faz diversos tipos de raciocínios.  

Ela questiona a família e a uma melhor amiga em busca de respostas. No dia da aula Clara 

somente fica sabendo que se poder utilizar o microscópio para enxergar as células, mas 

como ela nunca viu uma fica extremamente curiosa. O capítulo se encerra com a aluna 

observando diferentes células no microscópio na aula de ciências. Nesse momento, Clara 

se mostra confusa, especulando que estava a enxergar “um amontoado de coisas” 

grudadas como se fossem tijolos numa parede. As expressões “pequenas caixas” ou 

“amontoado de coisas” fazem referência ao termo usado por Robert Hooke (1635-1703) 

quando observou pela primeira vez com seu microscópio células de cortiça (casca da 

planta sobreiro) e disse que se pareciam com “pequenas caixas ou celas”, ideia de onde 

surgira o termo célula. 

A frustração de Clara em não compreender muito bem o que vê ao microscópio é 

algo comum, ela não sabe exatamente para quais partes do campo de visão deve olhar e 

o que é necessário prestar atenção. Essa é uma experiência recorrente nas aulas de 

Ciências quando os alunos usam o microscópio pela primeira vez e desenham aquilo que 

vêem. Ao fazerem as atividades em que devem desenhar o que observar, eles reproduzem, 

por exemplo bolhas de ar -que tem relação com a preparação da lâmina e não com o 

espécime sendo observado - ou deixam de desenhar estruturas celulares importantes.  É 

que o observar ao microscópio é uma habilidade que necessita ser aprendida e praticada 

o que toma tempo.  Além disso, é preciso conhecer o que se está observando e é por isso 
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que sua ajuda, professor, é de suma importância para guiar os primeiros passos dos 

estudantes na microscopia.  

Com essa intenção, preparamos uma atividade fundamental para a correta 

compreensão do mundo celular e da maravilhosa diversidade dos tecidos: o pensar em 

escala. A personagem Clara, através dos termos microscópio e célula na mesma sentença, 

constrói a hipótese de que as células são bem pequenas. Mas quão pequenas são as 

células? A medida de comprimento das células é o micrômetro (µm). Um micrômetro 

equivale a milésima parte de um milímetro (1/1000). Bem, é impossível visualizar o 

micrômetro. A dificuldade de visualização é inerente ao estudo da Biologia da Célula. 

Nossa atividade busca comparar alguns tipos celulares com objetos comuns do dia-a-dia 

para facilitar a compreensão dos alunos. A mesma também é interdisciplinar, pois 

emprega o uso da matemática com a aplicação da regra de três. 

 

    

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 1 e das atividades sugeridas neste 

manual, o aluno seja capaz de: 

 

 Compreender que existem diversos tamanhos de tipos celulares  

 Exercitar o raciocínio por meio de uma atividade de escala 

 Experimentar com lentes e compreender as propriedades de magnificação das 

lentes simples e familiarizar-se sobre os componentes do microscópio. 

 Familiarizar-se com a unidade de medida das células: micrômetro 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Introdução à Lentes e ao Microscópio 

 

Prezado professor, o material produzido pela equipe do Com Ciência na Escola 

da Fundação Oswaldo Cruz1 (Com Ciência na Escola© LBC/IOC/Fiocruz) intitulado 

                                                           
1 MENDES, C.L., COUTINHO, C.M.L.M, PAIVA, M. M, JORGE, T. C. A, CARDONA, T. S. 
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Microscópio I: descobrindo o mundo invisível propicia uma introdução investigativa ao 

estudo das lentes e ao microscópio. Propomos a realização da primeira atividade que está 

disponível no link: http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_01.pdf. Nessa, o aluno 

tem acesso às lentes e experimenta com a magnificação através de água, vaselina, óleo, 

álcool e vidros diversos, além de descobrir a capacidade de aumento de um microscópio. 

O interessante dessa atividade é relacionar o formato da gota por meio dos diferentes 

líquidos com o aumento das imagens. E também a influência do tamanho da gota na 

visualização da imagem. 

 No caderno que dá sequência, Experimentando com o microscópio2 (Com Ciência 

na Escola© LBC/IOC/Fiocruz) disponível no link: 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf é possível trabalhar com várias 

atividades de observação ao microscópio de luz com a planta elódea tais como plasmólise 

e deplasmólise (atividade 3) em concentrações de sal de cozinha.   

Professor, aqui chamamos atenção para que você trabalhe com os alunos o 

conceito de que a células estão sempre no contexto do tecido do qual fazem parte, que 

são tridimensionais e possuem diversos formatos (pavimentosas, esféricas, cúbicas, etc.). 

O material produzido pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo3 com um microscópio virtual no link http://www.icb.usp.br/mol/ é um bom lugar 

para relembrar os conhecimentos de histologia e até mesmo para utilizar com seus alunos 

em sala de aula. 

 

2. Animação: Tamanho da Célula e Escala 

 

 Uma equipe da universidade de Utah nos Estados Unidos, produziu uma 

animação4 interativa que compara o tamanho das células com outros objetos, moléculas 

e átomos. Considerando que os alunos apresentam dificuldades em compreender escala 

em tamanhos bem menores, o acesso a esta animação pode ajudá-lo a compreender 

melhor. Link: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 

                                                           
2 MENDES, C. L. S, COUTINHO, C. M. L. L, JORGE, T. C. A. 
3 ABRAHAMSOHN, P. A. Mol Microscopia Online. Disponível em: 

http://www.icb.usp.br/mol/. Acesso em: 15 jun. 2014. 
4 UNIVERSITY OF UTAH GENETICS SCIENCE LEARNING CENTER. Cell size and scale. Disponível 

em: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/. Acesso em: 15 jun. 2014. 

 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_01.pdf
http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf
http://www.icb.usp.br/mol/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://www.icb.usp.br/mol/
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Basta clicar na barra horizontal próximo à unidade metro e avançando-a à direita 

levemente até a unidade picômetro, unidade equivalente a trilionésima parte de um metro 

utilizada para medir tamanhos de moléculas. 

Também recomendamos o material Com Ciência na Escola da Fundação Oswaldo 

Cruz intitulado Esquematizando e modelando células com imagens microscópicas reais5 

disponível em http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_03.pdf. Nesse, o aluno tem 

acesso a imagens reais de células obtidas em microscópios ópticos ou eletrônicos, levando 

o aluno a elaborar sua própria modelagem de células e suas estruturas, libertando o mesmo 

de esquemas de células encontrados em livros didáticos.  

 

 

3. Tamanho das Células: relações matemáticas 

 

 Professor, que tal trabalhar uma relação de escala com os alunos através de objetos 

conhecidos? Peça aos alunos para trazerem objetos esféricos de diferentes diâmetros e 

coloque-os sobre a mesa. Exemplos: laranja, bola de gude, bolas de isopor, limão, bola 

de futebol, bola de basquete, bola de tênis, etc.  

Apresente o tamanho de algumas células aos alunos tais como: óvulo humano (130 

µm), hemácia (8 µm), célula epitelial da pele (30 µm), bactéria E.coli (2 µm).  

Solicite aos alunos para fazerem um comparativo do tamanho das células com os 

objetos da mesa e apresentarem os cálculos realizados. Esta atividade pode ser realizada 

em parceria com o professor de Matemática. Veja a atividade na página seguinte. As 

respostas encontram-se abaixo. 

 

Respostas: 

1) Espera-se que o aluno responda que a hemácia (8 µm) seria do tamanho 

de uma bola de gude (2 cm). 

2) Espera-se que o aluno responda que o óvulo humano (130 µm) seria 

do tamanho de uma bola de basquete (30 cm). 

3) Espera-se que o aluno responda 7,5 cm. Tamanho aproximado de uma 

laranja. 

ATIVIDADE – Trabalhando com Escalas 

                                                           
5 JORGE, T. C. A. MENDES, C. L S. COUTINHO, C. M. L. M. AGUIAR, L. E. V. MEIRELLES, R. M. S. PONS, A. H. 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_03.pdf
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Utilize regra de três e complete: 

1) Se a bola de basquete (30 cm) fosse do tamanho do óvulo humano, a hemácia seria 

do tamanho de ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se a célula epitelial fosse do tamanho de uma laranja (8 cm), o objeto que teria o 

tamanho do óvulo é ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

3) Imagine que uma bola de gude ou de isopor (2 cm) seja uma hemácia, qual tamanho 

teria uma célula epitelial? __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Faça as contas!     

 

 

 

Para conhecer mais!  
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Professor, essa sugestão de leitura é para você mesmo.  

 

As Origens da Base Citológica da Hereditariedade. Texto adaptado de MOORE, J. A. Science as 

a Way of Knowing -Genetics. Amer. Zool. v. 26: p. 583-747, 1986. Disponível em < 

dreyfus.ib.usp.br/bio203/texto2.pdf>. Acesso em 20/03/2014. 
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Manual do Professor 
 

Capítulo 2 – COMO SÃO AS CÉLULAS? 

 

Introdução 

  

Caro Professor, 

O segundo capítulo de Clara e as Ciências da Natureza dá sequência ao primeiro 

com Clara chegando em casa e relatando aos pais como fora a aula. Quando a mãe 

pergunta se aprendeu “tudo” sobre as células, Clara faz uma referência ao que o Professor 

Lucas uma vez disse, que não se pode aprender tudo acerca de algo.     

Apesar de saber que jamais terá conhecimento total sobre algum assunto, Clara é 

uma menina que valoriza o saber. Ela aprecia sua própria curiosidade e não aceita 

respostas prontas e fáceis. Nossa intenção ao optar por uma personagem com um 

comportamento investigativo, por mais idealizado que pareça por vezes, é inspirar o aluno 

real a fazer perguntas sobre a Natureza e que ele ou ela dê valor tanto às respostas 

científicas quanto sua própria busca por elas.       

Neste manual que acompanha o segundo capítulo de Clara e as Ciências da 

Natureza, abordaremos algumas questões do uso de corantes nas preparações histológicas 

e analogias entre estruturas celulares e elementos de uma cidade comparados com relação 

à sua função. 

O pai de Clara pergunta a ela de quer cor são as células. Isso a leva a relembrar a 

aula anterior e constatar que algumas células têm cor e outras não, e que corantes são 

necessários para visualizar estruturas dessas últimas. 

Quando Clara em conversa com o pai afirma que vira várias células ao microscópio 

dando a impressão de que eram “coisas que pareciam tijolos empilhados numa parede” 

ela faz uma comparação. Esse raciocínio pode ter sido baseado na observação de uma 

lâmina da planta elódea com um pequeno aumento (100x) tal como a abaixo: 
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Figura 1 6: visualização de uma lâmina da planta elódea  

ao microscópio de luz, aumento de 100x  

 

 

Entretanto, a comparação traz implícita a seguinte analogia “a célula está para o 

tecido, assim como o tijolo está para a parede”.   

Uma analogia estabelece uma relação entre relações. As analogias têm sempre 

abrangências e limitações e uma analogia é boa quando as relações comparadas são muito 

parecidas. Por exemplo, na analogia acima a abrangência da relação “célula - tijolo, 

parede - tecido” diz respeito à relação parte-todo. Na visualização que Clara faz da elódea, 

a célula é parte do tecido assim como o tijolo é parte da parede. Nesse aspecto, há uma 

abrangência. As limitações da analogia dizem respeito aos aspectos da realidade que a 

analogia não contempla. Por exemplo, tijolos são feitos de um único material básico, são 

estáticos, enquanto as células eucarióticas possuem membranas (a plasmática e o sistema 

de endomembranas) e várias organelas que são dinâmicas. Há trocas entre as células, isso 

não acontece com os tijolos. Além disso, em cortes histológicos de outros tecidos, como 

por exemplo o ósseo, as células não se encontram dispostas lado a lado dando a impressão 

de serem tijolos numa parede. Outra analogia presente e comum no estudo da célula é a 

comparação das funções de certas estruturas celulares com as funções de elementos de 

uma cidade.  

Neste manual, sugerimos uma atividade estabelecendo analogias entre algumas 

estruturas celulares e elementos de uma cidade. Entretanto, nosso propósito central é que 

                                                           
6 MENDES, C. L. S, COUTINHO, C. M. L. L, JORGE, T. C. Com Ciência na escola – fascículo 2: 

Experimentando com o microscópio, p. 3. Disponível em: 

<http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf
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por meio da atividade proposta os alunos possam exercer a habilidade do raciocínio crítico 

ao notar as abrangências e limitações das analogias. 

    

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 2 e das atividades sugeridas aqui, o 

aluno seja capaz de: 

 

 Compreender a importância dos corantes na visualização de certos tipos 

celulares por meio de atividades de laboratório.  

 Exercitar o raciocínio crítico por meio de uma atividade com analogias, 

buscando ressaltar as abrangências e limitações do raciocínio analógico aplicado 

ao estudo da célula. 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Uso de corantes 

 

O material produzido pelo laboratório EMBRIÃO da Universidade Estadual de 

Campinas traz três práticas que tratam do uso de corantes. O experimento “Preparação e 

observação de lâminas coradas com violeta genciana para observação de células” usa 

células da mucosa oral, camadas da cebola e fígado bovino. A atividade, disponível na 

pág. 16 do arquivo, disponível no link 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF

_hl, sugere uma discussão com os alunos sobre as estruturas observáveis nas três células 

bem como as estruturas comuns, e também semelhanças e diferenças entre as mesmas. 

Deve-se discutir por que algumas estruturas das organelas não são observadas (aspectos 

relacionados ao tamanho e coloração, por exemplo).  

 

 

 

2. Analogias com estruturas celulares da célula animal 

 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF_hl
http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF_hl
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Como escrevemos acima, uma analogia estabelece uma relação entre relações. As 

analogias têm sempre abrangências e limitações e uma analogia é boa quando as relações 

que estão sendo comparadas são muito parecidas. Nesta atividade sugerimos que os 

alunos estabeleçam uma relação entre estruturas celulares e elementos de uma cidade de 

acordo com sua função. Também é importante que os alunos estabeleçam similaridades 

e diferenças entre as analogias com o conhecimento que possuem. Ao fazerem isso, é 

bastante provável que os mesmos sejam capazes de encontrar mais abrangências que 

limitações pois estão sendo introduzidos ao tema, e, portanto, seu conhecimento científico 

é limitado. Somando-se a isso, em geral, os aprendizes não estão acostumados a pensar 

nos casos onde a comparação não procede. Aqui, professor, você será peça-chave para 

guiá-los nessa descoberta. Abaixo apontamos algumas limitações das analogias 

sugeridas.    

Peça aos alunos para formarem duplas e entreguem o material disponível na 

página seguinte com os nomes dos elementos de uma cidade e funções de certas estruturas 

celulares. Peça que a dupla que recorte todo o material e faça as associações, usando seus 

livros didáticos para consulta e que registrem na folha. Ao fazerem isso, circule entre as 

duplas e aponte aspectos que eles não notaram ou não sabiam. Depois que todas as duplas 

fizerem a tarefa, compare os resultados e peça que os alunos justifiquem a escolha das 

relações identificadas, apontando as similaridades e as diferenças, reconhecendo as 

abrangências e limitações das analogias.   

Estruturas celulares comparadas: 

Núcleo = Administração Central ou Prefeitura 

Os alunos podem inferir que esta é a estrutura celular “mais importante” da célula, 

sugerindo uma hierarquia cujo topo seria o núcleo. Entretanto, todas as estruturas 

celulares trabalham em conjunto e que esse raciocínio é errado. 

Mitocôndria = Usina de Energia  

Como a mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia, os alunos 

podem ficar com a impressão de que ela a produz a partir de si própria, como as células 

vegetais. A célula animal não é capaz de tal tarefa, o que acontece é a conversão da 

energia dos alimentos em energia para as reações celulares.  

Membrana Plasmática = Muros da Cidade  

A membrana plasmática delimita a célula, separando fisicamente o meio interno 

do meio externo. Entretanto, diferentemente de um “muro”, a membrana plasmática é 
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permeável e seletiva, por exemplo, por ela passam íons, moléculas e há a excreção de 

produtos metabólicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO 

O núcleo é responsável 

pela manutenção e 

crescimento da célula. É 

nele que o DNA se 

encontra. 

MEMBRANA 

PLASMÁTICA 

Essa organela circunda toda a 

célula e a mantém unida. Ela 

separa o interior do exterior 

da célula. Controla também o 

que entra e sai dela 

MITOCÔNDRIA 

Essa organela produz toda 

energia que a célula 

precisa. Ela converte a 

energia química 

proveniente dos alimentos 

em energia que a célula 

possa usar. 

. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL OU PREFEITURA 

 
 USINA DE ENERGIA 

 
MUROS DA CIDADE 
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Para conhecer mais!  

 

Professor, essa sugestão de leitura é para você mesmo.  

 

PEDROZO, C. V. AMORIN, M. A. L. TERRAZAN, E. A. Uso de Analogias em livros 

didáticos de Biologia: Um estudo comparativo. Disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p1029.pdf. Acesso em: Jun. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p1029.pdf
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Manual do Professor 
 

Capítulo 3 – INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

Introdução 

 

 O terceiro capítulo dá continuidade exatamente ao segundo. Na própria aula, a 

personagem Clara fica brava com o professor Lucas por não querer responder logo sobre 

como a informação hereditária é transmitida e chega a ficar até chateada por isso. O 

professor Lucas então gentilmente percebe a chateação de Clara e conversa com a mesma 

dizendo que não havia necessidade de ficar daquele jeito. O professor Lucas diz que às 

vezes ele gosta de não dar a resposta de propósito para ver se alguns alunos buscam as 

respostas por conta própria, realçando a importância da curiosidade como uma forma 

motivadora. Ainda assim, a personagem Clara fica aborrecida, então, o professor faz uma 

introdução ao assunto e passa como tarefa para os alunos. No caminho de volta para casa, 

Clara passa na casa da Aninha e pergunta se ela sabe de algo. Aninha faz Clara deduzir 

que a informação hereditária encontra-se nas células, mas não sabe dizer em quais células. 

Clara por já ouvir expressões no dia a dia relacionadas ao sangue faz pensar que está no 

sangue. Chegando em casa ela conta aos pais, mas os mesmos, embora também não sabem 

ao certo a resposta. A mãe da Clara tenta responder a segunda pergunta sobre como é 

transmitido explicando um pouco sobre a reprodução e usando o termo “sementinha” 

como se referindo as células reprodutoras. É comum os alunos pensarem que a 

informação hereditária encontra-se no sangue. Clara escreve sua redação com as palavras 

da mãe sobre o encontro das “sementinhas” para formar o novo ser. 

        Na aula de Ciências o professor discute com os alunos sobre a tarefa que fizeram. 

Muitos alunos apresentam concepções alternativas sobre a localização da informação 

hereditária e ao longo do diálogo, o professor escuta os alunos e solicita que expliquem o 

porquê da resposta, ligando, assim, as concepções deles até o conhecimento científico. O 

professor encerra a aula diferenciando células somáticas, células germinativas e células 

sexuais. Ao longo do capítulo alguns termos estão em negrito com o objetivo de chamar 

a atenção do leitor (a) para possíveis discussões feitas mais tarde pelo professor (a). A 
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continuação do capítulo 3 se dará com proposta didática aqui sugerida ao Professor ou 

Professora. 

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 3 e das atividades sugeridas no Manual do 

Professor o aluno seja capaz de: 

 

 Compreender onde está o material genético e a informação hereditária 

 Compreender o que são células somáticas 

 Compreender o que são células germinativas 

 Compreender a relação entre DNA, Genes e Cromossomos. 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Traços Genéticos 

 

Esta atividade tem como objetivo identificar os traços genéticos transmitidos dos 

pais para os filhos e estabelecer relações entre eles. Desenvolvido pela Universidade de 

Utah7, Estados Unidos, a equipe desenvolveu um material didático8 no qual adaptamos 

utilizando grãos como principal material para a realização da atividade. 

 

Materiais: 

- 10 copos descartáveis de café 

- canudos de 4 cores distintas (sugestão: azul, vermelho, amarelo e verde) 

 

Procedimentos: 

1. Coloque seis canudos em quatro copos e identifique conforme abaixo: 

Avô A – verde                             Avô B - azul 

Avó A - amarelo                             Avó B – vermelho 

2. Trabalharemos com 6 canudos em cada copo, repondo sempre que necessário. 

                                                           
7 Learn. Genetics – GENETIC SCIENCE LEARN CENTER. 
8Generations of Traits, Disponível em: 
http://teach.genetics.utah.edu/content/begin/traits/traitsgenerations.pdf. Acesso em: Jun. 2014. 



35 
 

 
 

3. No copo da Mãe coloque três canudos do Avô A e três canudos da Avó A. No copo do 

Pai coloque três canudos do Avô B e três canudos da Avó B. Reponha os canudos iniciais 

dos avós. 

4. Suponha que o casal tenha quatro filhos: João, Pedro, Maria e Carla. Com os olhos 

fechados, selecione três canudos do copinho da mãe e três canudos do copinho do pai e 

coloque no copo do primeiro filho. 

5. Reponha os canudos dos pais e faça o mesmo procedimento com os demais filhos. 

Construa uma tabela com os canudos presentes em cada filho. 

 

Questões para discussão: 

 

1. Poderia os filhos João, Pedro, Maria e Carla serem idênticos (possuem os mesmos 

traços genéticos) aos pais? 

2. Os filhos herdaram os mesmos traços dos pais ou há alguma variação? 

3. Algum filho herdou uma característica presente em cada avô e avó paterno e materno? 

4. Há algum filho ou filha que não herdou um traço (canudo) específico? Qual? 
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ATIVIDADE – Traços Genéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óvulo 

n = 23 

n = 23 

AVÔ A AVÓ A AVÓ B AVÓ A 

MÃE PAI 

MARIA JOÃO CARLA PEDRO 

espermatozoide espermatozoide 

óvulo 

2n = 46 

n = 23 n = 23 n = 23 

n = 23 n = 23 
n = 23 

n = 23 n = 23 n = 23 n = 23 

2n = 46 2n = 46 2n = 46 

2n = 46 2n = 46 

2n = 46 2n = 46 2n = 46 2n = 46 
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Sugestões de Leitura 

 

OLIVEIRA, F, E. SILVEIRA, R, M, V. O teste de DNA na sala de aula.  Disponível 

em  http://www.thevear.com.br/New/Arquivos/Produtos/Folhetos/MS01_001.pdf. 

Acesso em: Mai. 2014. 

MARQUES, D. N.V. FERRAZ, D. F. O Uso de Modelos Didáticos no Ensino de 

Genética em uma Perspectiva Metodológica Problematizadora.  Disponível em 

http://www.academia.edu/4784420/O_Uso_de_Modelos_Didaticos_no_Ensino_de_Gen

etica_em_uma_Perspectiva_Metodologica_Problematizadora Acesso em: Mai. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/4784420/O_Uso_de_Modelos_Didaticos_no_Ensino_de_Genetica_em_uma_Perspectiva_Metodologica_Problematizadora
http://www.academia.edu/4784420/O_Uso_de_Modelos_Didaticos_no_Ensino_de_Genetica_em_uma_Perspectiva_Metodologica_Problematizadora
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Caro colega professor do Ensino Superior, 

 

É notável que no mundo contemporâneo, com o processo de globalização e rápida 

veiculação de informações, é necessário que exista uma adequação da função do professor ao 

novo contexto. O professor, enquanto formador, precisa fazer e sofrer modificações em sua 

prática pedagógica. Esse profissional precisa ter a capacidade de aprender a aprender, saber 

agir em uma sala de aula, ter habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional 

e dos meios de comunicação, articular suas aulas com todo esse acervo de mídias e 

multimídias (LIBÂNEO, 2010).  

As práticas educativas tornam-se cada vez mais complexas e há uma certeza de que é 

preciso elaborar uma nova forma de organizar o trabalho das instituições e dos processos de 

formação dos professores (VEIGA, 2009). 

Segundo Ferreira (2012), há uma crescente inserção da ciência em várias dimensões 

sociais, aceitação do caráter benéfico da atividade científica, interesse em conhecer melhor a 

ciência e seus resultados, além da acelerada assimilação de produtos tecnológicos como 

produtos de consumo. Com isso, percebeu-se a necessidade de preparar os futuros professores 

de Ciências e Biologia para esta sociedade contemporânea, que tem facilidade de acesso a 

informações, interesse em conhecer mais a respeito da ciência, tecnologia e seus produtos e 

um maior contato com meios de comunicação que divulgam a respeito do assunto citado.  

Este trabalho consiste em oferecer uma proposição didática para os cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas ou áreas afins, partindo de pressupostos teóricos que 

percebem na educação uma maneira de formar cidadãos conscientes e preparados para refletir 

e manifestar sua opinião frente aos assuntos vinculados à ciência. Acredita-se que é preciso 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos alunos, estimulando 

uma postura mais ativa destes.  

Percebendo tais concepções de ensino, os Textos de Divulgação Científica (TDC) 

podem representar um importante recurso didático. Em pesquisa realizada por Nascimento 

(2008a), os licenciandos entenderam que os TDC são importantes para o estímulo de 

discussões, contribui para a formação do espírito crítico e pode ser considerado um elemento 

motivador. Entretanto, a mediação do professor é fundamental já que os TDC não foram 

produzidos originalmente para serem usados em ambientes formais de ensino. Espera-se 

então, mostrar aos futuros docentes esse novo recurso didático, suas potencialidades e 

desafios. Pretende-se também estimular a reflexão sobre a ciência, sobre sua prática 
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pedagógica e sua concepção de ensino. Aproveitem ao máximo o material aqui produzido e 

tenham um ótimo trabalho!  
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Objetivos:  

 

 Identificar concepções prévias a respeito da DC e dos TDC.  

 Perceber a relevância e a amplitude do tema atualmente.  

 

Descrição das atividades: 

 

1. Aplicação de um questionário (apêndice 1) para que se percebam as 

concepções prévias dos licenciandos sobre Divulgação Científica e Textos de Divulgação 

Científica.  

2. Dinâmica de grupo para leitura e análise de uma reportagem divulgada pela 

revista DARCY, escrito por Diogo Lopes de Oliveira (anexo).  

3. Após a dinâmica de grupo será iniciada uma discussão com toda a turma sobre 

a reportagem lida que aborda uma conferência sobre Divulgação Científica em Florença.  

4. Em seguida será abordada na aula uma entrevista com Bruce Lewenstein, 

professor da Universidade de Cornell, na Califórnia; tem diversos projetos cona área de 

comunicação pública da ciência e da tecnologia (anexo). Será distribuído para cada aluno uma 

cópia da entrevista. Após essa distribuição será realizada uma leitura e discussão simultânea 

da entrevista. A cada trecho lido segue de um momento de discussão. Estimular a reflexão dos 

licenciandos sobre o assunto, os levando a pensar em um posicionamento crítico diante do que 

foi lido.  

5. Finalizar o primeiro encontro pedindo que os licenciandos comentem sobre 

suas percepções a respeito do tema que foi tratado.  

 

Tempo previsto: 2 horas.  

Ação educativa 

Encontro 1 – O que eu sei sobre DC e qual a relevância do tema 

atualmente? 
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Objetivos:  

 

 Compreender algumas concepções teóricas a respeito da DC e TDC 

 Perceber que o conceito de DC é polissêmico. 

 Compreender o que é um TDC e a diversidade de materiais que se incluem 

nesta categoria 

 

Descrição das atividades: 

 

1. Exposição de alguns conceitos relacionados à DC e aos TDC. 

2. Atividade em grupo para a leitura e análise de um artigo escrito por 

Nascimento (2008) sobre as concepções de DC segundo jornalistas, cientistas e educadores. 

Formar-se-ão três grupos: um responsável para a análise das concepções de DC segundo os 

jornalistas, outro grupo responsável para a análise das concepções de DC segundo os 

cientistas e um último que abordará a perspectiva dos educadores.  

3. Ao final da leitura do fragmento do texto e a discussão entre os alunos do 

mesmo grupo, cada grupo irá confeccionar um cartaz com uma síntese do que foi lido e 

analisado.  

4. Cada grupo irá apresentar o seu cartaz, ressaltando aspectos discutidos sobre o 

assunto.  

5. Realizar uma discussão breve sobre o caráter polissêmico do conceito de DC e 

a complexidade do assunto.  

6. Finalizar o encontro pedindo que os licenciandos manifestem suas percepções a 

respeito da atividade realizada e do assunto tratado.  

 

Tempo previsto: 2 horas.  

 

 

Encontro 2 – O que é Divulgação Científica e Textos de Divulgação 

Científica? 



7 
 

 

 

 

Objetivos:  

 

 Compreender as diversas potencialidades e desafios que existem ao usar um 

TDC. 

 Perceber o complexo processo de seleção do TDC 

 

Descrição das atividades: 

 

1. Exposição dos resultados de algumas pesquisas científicas que destacam o uso 

dos TDC em ambientes formais de ensino, destacando as potencialidades, os desafios e a 

necessidade de mediação do professor. 

2. Revistas de divulgação científica: apenas um dos meios de veicular TDC. 

Expor algumas revistas de grande circulação nacional e propor uma atividade. 

3. Atividade em pequenos grupos: seleção de um TDC em uma revista de grande 

circulação no Brasil. 

4. Leitura e análise critica do TDC (verificar aspectos como linguagem, tema 

abordado, imagens/gráficos/diagramas usados, possíveis erros conceituais, necessidade de 

adaptação, perceber se desperta ou não a curiosidade do leitor e sobre a possibilidade de usá-

lo em sala de aula).  

5. Em seguida os licenciandos confeccionarão um cartaz que evidencie, de forma 

objetiva, os principais pontos avaliados durante a análise do TDC.  

6. Realizar um breve debate a respeito dos textos analisados e quanto ao uso 

desse material em sala de aula.  

 

Tempo previsto: 2 horas.  

 

 

 

Encontro 3 – Potencialidades e desafios que existem ao usar um Texto 

de divulgação Científica? 
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Objetivos:  

 

 Buscar em revistas de grande circulação no Brasil um TDC.  

 Planejar uma aula para alunos da Educação Básica, utilizando o TDC e 

buscando metodologias alternativas. 

 

Descrição das atividades: 

 

1. Busca por TDC em revistas de grande circulação que poderão ser 

usados em sala de aula. 

2. Os licenciandos elaborarão uma aula para alunos da Educação Básica 

que use um TDC.  

 

 

Tempo previsto: 2 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro 4 – Planejando uma aula... 
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Objetivos:  

 

 Identificar as percepções dos licenciandos quanto ao que foi vivenciado nos 

encontros anteriores, quanto às concepções teóricas relacionadas à DC, quanto ao uso de TDC 

em ambientes formais de ensino e quanto à promoção da reflexão e interesse.   

 

Descrição das atividades: 

 

1. Estimular o diálogo entre os alunos sobre a experiência vivenciada 

durante a ação educativa. Questioná-los sobre a necessidade de estudo das concepções 

teóricas do tema, quanto à diversidade de formas de usar TDC em ambientes formais 

de ensino, as potencialidades e desafios. Questioná-los também se acreditam que o 

estudo e o uso de TDC podem ajudar na reflexão da prática pedagógica e na 

motivação do licenciando e dos demais alunos que entram em contato com tal 

material. 

2. Aplicar um questionário de avalição da ação educativa (apêndice 2).  

 

Tempo previsto: 2 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro 5 –Refletindo um pouco... 



10 
 

 

REFERENCIAL 

FERREIRA, L.N.A. Textos de divulgação científica para o ensino de química: 

características e possibilidades. Tese (Doutorado – Programa de Pós Graduação em Química. 

Área de concentração: química). São Carlos:UFSCar, 2012.  

LIBÂNEO, J.C.; Adeus professor, adeus professora? 12° ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

NASCIMENTO, T.G. A divulgação científica na formação inicial de professores críticos de 

ciências. In: NASCIMENTO, T.G. Leituras de divulgação científica na formação inicial 

de professores de ciências. Tese (Doutorado – Programa de Pós Graduação em Educação 

Científica e Tecnológica). Florianópolis: UFSC, 2008ª.  

NASCIMENTO, T.G. Definições de Divulgação Científica por jornalistas, cientistas e 

educadores em ciências. Ciência em tela, v.1, n. 2, 2008b.  

VEIGA, I. P.A. A aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

APÊNDICE 1 

 

Questionário de diagnóstico inicial sobre Divulgação Científica 

1. O que você entende por Divulgação Científica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Na sua concepção, para que serve um texto de divulgação científica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Enquanto aluno, algum professor já utilizou um texto de divulgação científica com você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Se você já atua em sala de aula como docente, já usou em suas aulas textos de divulgação 

científica? De que maneira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Como futuro docente, você já imaginou alguma aula em que você utilizaria textos de 

divulgação científica?  

 

(   )Não 

(   )Sim 

 

Como? 
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APÊNDICE 2 

Avaliação da oficina de Divulgação Científica 

1. O que você mais gostou durante a oficina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

2. O que você menos gostou durante a oficina? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

3. Sugestões ou críticas:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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A ciência Física 

2        Tópico 1 

 

  Missão 1: Perdoe-me o atraso!    

 
Léo chega da faculdade, olha para o relógio e... já são oito horas! Ele sabia que Juliana não ia 

esperá-lo se ele chegasse atrasado novamente. O estudante tinha que estar do outro lado da 

cidade em meia hora, ou as coisas iam ficar feias... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo sabia, por experiência, que não era possível chegar até a casa de Juliana sem afundar 

bem o pé no acelerador, mas também sabia exatamente qual seria a atitude da namorada se isso 

não acontecesse. 

 

 

 

 

 

 

Escreva tudo o que pode afetar o período de tempo que Leonardo vai levar desde a hora que 

chegou em casa até encontrar a namorada. 

 

Tomar banho 

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 

Pegue o Lápis 

Leonardo sabia o que ia acontecer 

porque já havia experimentado 

essa situação outras vezes! Essa 

era, infelizmente, a ordem das 

coisas... 



 

 

Você está aqui  →  3 

 

 

 
 

 

 

Alguns dos motivos que podem influenciar no tempo que Léo demora até chegar à casa 

de Juliana estão escondidos no emaranhado de letras abaixo, ou na horizonta, ou na vertical. 

Você precisa encontrar cinco expressões para conferir as hipóteses que você levantou na página 

anterior. 

 

 

 

U B C M Ô F E T M C H O V Õ X M Ã S L E 

M G O N D M S Ç Ã I G É J L H O G I J C 

N L N L J Õ T E S V Â L Q U I C I C Ô H 

H I D Ô M I Â N G E P S Õ S L M E A G I 

U M I Õ E F E N N L É D É B I E T M É D 

C T Ç T C C X Ç Ã O C H E C T Z J I Q E 

O L Õ L O B Ã Z I C Ô M A N A F Z N U X 

O U E C D V E S T I R R O U P A L H Õ C 

N Â S T Â N I Ç A D G T E L H O L O V Â 

P C D É P B N Õ X A Â J Ô V C I B E B U 

R C O Â C M I M O D G E L U M É Ç S I Q 

T É T I D L H A J E M Ç Õ N G V A C Õ E 

U F R B J G Ã F I D Ã P Z D Õ X F O Z M 

M Ú Â L M D E Ô L O N A C Õ Z N T L A Â 

V I N I Ç A L C H C Á M É Q G I O H M E 

Ç L S Õ E B E N D A P Ã B U I Ç Õ I O N 

C Â I V Q U E P Ç R Â F V L H I Z D C I 

Õ H T M O T O M A R B A N H O X L O H A 

B D O G T M Â C Ã 0 T I G Õ N D E V U F 

  



Você está aqui → 4 

 

 

 

 

A Lei de Murphy prevê o imprevisível 
 

Às vezes é possível fazer uma previsão de tempo para se chegar a algum lugar, já sabemos por 

experiência, pois experimentamos por várias vezes as situações que nos atrasam. Todavia, de 

vez em quando algumas coisas aparecem no meio do caminho para atrapalhar. Principalmente 

quando precisamos de tempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento 

e de modo que cause o maior dano possível. Esse é o pressuposto maior da Lei de Murphy, que 

parece ser uma lei da natureza dada a sua regular ocorrência. Podemos brincar dizendo que a 

primeira condição para se tornar uma lei, esse enunciado já tem: pode ser observado, pois há 

experiências que comprovem a sua existência e todos já a puderam estudá-la em diversas 

situações e com detalhes. Falta só achar uma formulação matemática que o explique. 

 

Algumas coisas que podem influenciar no tempo de Leonardo: 

 

-Tomar Banho 

-Vestir roupa 

-Condições do trânsito  

-Velocidade do carro de Leonardo 

-Caminho escolhido para ir até a casa de Juliana (distância) 

 

Pegue o Lápis – Sugestão para Resolver 

Estes dois aspectos tem a 

ver com o tempo que Léo 

demora se arrumando. 

Estes afetam o período de 

tempo para que Léo se 

desloque. 

NÃO CONHECE AS 

LEIS DE TRÂNSITO, 

NÃO? 



 

 

Você está aqui  →  5 

 

Fazer previsões ajuda a driblar a Lei de Murphy 
 

 

Léo: Fala Roger, beleza? 

Roger: E aí, Léo! Como vai? 

Léo: Mais ou menos... 

Roger: Ué? Que foi? 

Léo: Lei de Murphy! Estava atrasado para buscar a Ju e acabei 

batendo o carro. 

Roger: Lei de Murphy mesmo! Que azar, cara! 

Léo: Tem como você vir me ajudar? 

Roger: Relaxa aí que eu estou chegando. 

 

... 
 

Léo: De vez em quando eu acho que esse negócio de tudo dar errado 

da pior maneira é uma lei da física. 

Roger: Que nada! Para ser uma lei da natureza precisa ser investigada 

por um processo chamado experimentação e também tem que ser 

escrita na linguagem matemática. É assim que o universo se manifesta 

e não por meio de mitos inventados pelas pessoas. Ou você ainda vive 

na era medieval? 

Léo: Tá bom nerdzão, o que você me sugere agora? 

Roger: Em relação ao seu carro batido ou em relação a sua namorada 

furiosa por conta de mais um atraso? 

Léo: Se você tiver as duas soluções, manda ver!  

Roger: Quanto ao carro, está aqui o telefone do guincho e... Quanto à 

Ju, porque você não tenta driblar a lei de Murphy modelando uma Lei 

anti-atrasos? 

Léo: Ah vá! Que tal você parar de me zoar? 

Roger: Eu estou falando sério! Se você fizer isso, poderá ter previsões 

e planejar melhor o seu tempo. 

 

 

 

Mesmo sendo evidente que a Lei de Murphy se aproxima muito mais dos mitos antigos para 

explicar as ordens do universo do que das teorias da ciência moderna, é possível fazer uma 

analogia para entendermos o moderno método científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A experimentação 

e a matemática 

são os principais 

ingredientes que 

separam a 

mitologia da 

ciência moderna. 

Um enunciado 

acerca da 

natureza que pode 

ser submetido a 

testes 

experimentais e 

formulado em 

termos 

matemáticos é um 

sério candidato a 

ser uma lei da 

física. 

 

Seria possível escrever a Lei de Murphy matematicamente? 
 

 

PENSANDO... 
PENSANDO... 
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Se para obter uma lei física é preciso validar o fenômeno que ela rege de forma experimental e 

matemática, temos um procedimento de investigação. E é esse método que separa os mitos da 

ciência. Nos primeiros, faltam os dois ingredientes poderiam validá-los como leis, visto que sua 

formulação não depende de uma análise minuciosa, detalhada e repetida por algumas vezes, 

como acontece em um laboratório, muito menos podem ser formulados na linguagem 

matemática. 

 

 

Próximo capítulo...  

  
Algo inesperado acontecer e Roger precisa usar letras para escrever 

uma expressão que calcula o tempo que Léo leva para chegar à casa de 

Juliana.  

 

Mas antes... 
 De que maneira você poderia usar sinais matemáticos para relacionar o tempo total que 

Léo demora para ir até a casa de Ju com os tempos para se arrumar e para se deslocar? 

 

Missão 1: 

Completa! 

Achou que ia ficar livre? 

E Juliana está cada vez mais brava... 



Missão 2: Modelo para driblar os atrasos  

 
 

A matemática é a linguagem universal da ciência porque é formada a partir de regras claras e 

bem definidas. Por conta disso, o seu uso permite prever alguns comportamentos da natureza 

por meio dos modelos matemáticos. A modelização matemática é a tradução de um fenômeno 

em forma de expressões matemáticas que vão interpretar a realidade de uma forma simplificada. 

Bem, podemos partir então para a lei anti-atrasos de Leonardo. 

 

 

 

O tempo total gasto por Leonardo até 

encontrar Juliana é igual ao tempo que ele 

demora a se arrumar, mais o tempo gasto 

no caminho para o local onde se encontra a 

moça. 
 

 

 
 

 

São algumas linhas para expressar a situação que estamos modelando e é difícil saber o que 

está acontecendo sem fazer a leitura de tudo. Por isso, na física usamos expressões para 

descrever como o mundo funciona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, não! Vou ter que escrever isso 

tudo toda vez que for resolver um 

problema??? Isto não é redação! 



Você pode usar uma letra e um subscrito para representar cada tempo: 

 

 

 

ttotal   para o tempo total desde que Léo chega em casa até 

encontrar Juliana 

 

tarrumar      para o tempo que Léo demora a se arrumar 

 

ttransitar      para o tempo gasto circulando 

 

 

 

Quando expressamos uma relação entre duas quantidades utilizando símbolos e letras, estamos 

usando uma função. Esse é o nome dado à expressão matemática que representa 

simbolicamente uma informação por meio de uma correspondência entre grandezas.  

 

 

Léo: Poxa, Roger, para que escrever uma função se escrever vai fazer o 

mesmo efeito? 
 

Roger: Escrever em linguagem matemática ajuda escrever o problema de 

uma forma mais sintética e direta, além de operacionalizar o problema. 
 

Léo: Mas usar letras não deixa as coisas mais complicadas? Poderíamos usar 

só números... 
 

Roger: Ao usarmos números estamos restringindo uma situação específica. 

Se usamos uma letra que pode assumir qualquer valor, a expressão fica mais 

geral e pode ser utilizada em qualquer situação que envolva as mesmas 

condições do nosso modelo. 
 

Léo: Ah sim... Mas e o fato de ter que explicar o significado de cada uma das 

letras não representa uma desvantagem?  
 

Roger: Realmente é preciso explicar o significado de cada uma delas, porém, 

depois de explicadas, representam uma forma mais rápida do que escrever um 

monte de palavras. É um trabalho só, que servirá em diversas ocasiões. Além 

do mais, quando as pessoas combinam um padrão esse 

problema desaparece, pois o modelo torna-se universal. 
 

Léo: Hum... E por que usa a mesma letra? Não podemos 

usar mais de uma para representar? 
 

Roger: Usamos a mesma letra porque representam a 

mesma grandeza, mas em situações diferentes. E não 

podemos utilizar duas letras juntas representando a 

mesma coisa porque na matemática isso significa uma 

multiplicação. Para resolver tudo isso, usamos subscritos. 

 

Use a letra “t” para 

representar um tempo e os 

subscritos para indicar que 

tempo é esse. 

ttotal = tarrumar +  
 

Funções 

permitem 

representar o 

mundo real 

simbolicamente. 



Variáveis determinam uma função geral 
 
Perceba que, na verdade, a relação estabelecida entre as grandezas é de dependência: o tempo 

total está vinculado aos dois outros tempos e dependem desses para ser determinado. O tempo 

total está em função dos tempos de trânsito e do tempo que Léo leva para se arrumar.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando uma grandeza está escrita em função de 

outras, quer dizer que ela é expressa por uma 

dependência e não precisamos de valores 

numéricos, ou seja, temos uma regra geral, que vale 

para qualquer valor a ser substituído na fórmula. 

Independente de quanto tempo Léo demora a se 

arrumar ou de quanto tempo demora circulando, a 

função é a mesma. Em uma função, qualquer 

quantidade representada por letras ou símbolos ao 

invés de um número é chamada variável, justamente 

porque varia dependendo da situação. 

 

 

 

 

 

 

ttotal = tarrumar + ttransitar 
O tempo total se 

modifica quando os 

outros tempos se 

modificam 

ttotal, tarrumar  e ttransitar são 

variáveis porque mudam de 

acordo com a situação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo capítulo...  

  
Roger ajuda Léo a construir tabelas para sempre 

ter o tempo calculado para dizer à Juliana. Entretanto, 

pode ser que ela não espere ele terminar os cálculos... 

 

 

 

O que deve acontecer com ttransitar se tarrumar aumenta e 

queremos manter o ttotal inalterado? Que consequências reais 

isso pode trazer (ou já trouxe)? 
 

A interpretação da 

função matemática 

indica previsões sobre 

acontecimentos reais. 

Esse é o papel da 

modelagem! PENSANDO... 



 

 

Mas antes... 
  
Depois que Roger acudiu o amigo e os dois resolveram as coisas da batida, Leonardo foi levado 

para casa, enquanto seu carro foi levado pelo guincho. Para não deixar a sua namorada 

esperando, Léo se ajeita rápido, pega o carro do amigo emprestado e manda logo uma 

mensagem para Ju...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual dos tempos Leonardo fica sabendo pelo GPS? Como é possível reescrever a função, que 

era geral, para essa situação específica em que já se sabe um dos dados? 

  

 

 

 

 

 Missão 2: 

Completa! 

Achou que ia ficar livre? De novo? 
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   Missão 3: Santo GPS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ainda é necessário calcular o tempo  
 

 
Roger: Agora que você já conseguiu um 

modelo para calcular o tempo para chegar 

até a Ju, precisa arranjar uma maneira de 

torná-lo mais preciso. 

Léo: Como assim? Já podemos calcular 

tudo com a função. 
Roger: Você está certo, mas há um porém: 

se você demorar a se arrumar ou se pegar 

trânsito, tudo vai por água abaixo. 

Léo: Pois é! Então esse negócio de função 

não vai facilitar em nada. 
Roger: Bom, partindo do princípio que 

vocês sempre se encontram no sábado no 

mesmo horário, o tempo de trânsito até a 

casa dela é mais ou menos o mesmo 

sempre. 

Léo: É... Cerca de 15 minutos. Só olhar no 

GPS. 

Roger: Então podemos especificar a nossa 

função para que o tempo de trânsito sempre 

seja de 15 minutos, ou seja, especificamos 

a função para esse tipo de ocasião. 

Léo: Então o tempo total fica determinado 

por 15 mais o tempo que eu levo me 

arrumando? 

Roger: É. O tempo total sempre será a 

diferença entre o horário que você marcou 

com a Juliana e o horário que você 

começará a se arrumar. Se você chegar em 

casa mais tarde, dê uma guaribada rápida 

no visual e saia. Caso contrário, você 

poderá ir como um galã para encontrar a 

sua gata! 

Léo: Beleza! Então é só saber o tempo que 

eu tenho para chegar até a Ju, descontar os 

15 minutos no trânsito e eu obtenho uma 

estimativa de quanto tempo terei para dar 

uma melhorada no visual... É, gostei! 
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Essa é a nova função: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mesmo que o tempo de trânsito tenha sido substituído, como ainda há uma 

relação de dependência entre o tempo total e tempo para se arrumar, 

continuamos tendo uma função. Contudo, a nova função se restringe a situações 

para as quais o tempo de trânsito é de 15 minutos. 

 
 

 

 

De acordo com a função, agora específica, temos muitos pares de números ttotal e   

tarrumar   que satisfazem o problema. Temos também na nossa função uma igualdade 

e, por isso, à medida que Léo demora mais para se arrumar, o tempo total cresce para 

manter a igualdade dos dois lados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttotal = tarrumar + 15 

ttotal = 25  
transitar = 15  

tarrumar = 10  ttotal = 25  
tarrumar = 10  
transitar = 15  

Para que a minha expressão matemática seja satisfeita, os dois lados da igualdade 

devem ser equivalentes. Por isso que o tempo total depende do tempo que Léo demora 

para se arrumar: se o tempo para se arrumar aumenta, o tempo total aumenta para 

deixar tudo equilibrado. 
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Para vermos de que forma um tempo influencia no outro, é possível escrevê-los em 

uma tabela, já que ela ajuda a manter os resultados ordenados, pois mantém uma 

informação próxima da outra por meio das colunas e linhas, além de possibilitar uma 

visão geral do que está acontecendo.  

 

 

 

 
Preencha a tabela utilizando a função específica encontrada acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttotal (min) tarrumar (min) 
20 5 

25 10 

30  

 20 

40  

 30 

55  

 55 

Pegue o Lápis 

As unidades de medida 

ficam nos tópicos 

principais para que a 

tabela contenha só 

números 

ttotal = tarrumar + 15 

20 = tarrumar + 15 

20 – 15 = tarrumar 

5 = tarrumar 

 

Se Léo tivesse mandado uma mensagem anteriormente para 

Juliana dizendo que chegaria em 30 minutos e sabe que 

demorará cerca de 15 minutos no trânsito, que atitude Léo 

teve que tomar para cumprir a promessa feita à namorada? 
 

 

Pensando... 
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Preencha a tabela utilizando a função específica encontrada acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um jeito mais rápido para visualizar a situação 
  

Léo: Cara, ficou show essa tabela! Agora é só colocar na porta da 

geladeira e olhar toda vez que chegar em casa no sábado!  
 

Roger: Tá vendo? Mas ainda há uma maneira de visualizar esses 

dados mais rapidamente. 
 

Léo: Como? 
 

Roger: Bom, você já concordou comigo que há uma dependência 

entre tarrumar e ttotal, certo? Por conta dessa dependência, podemos 

representá-los da seguinte maneira: (tarrumar, ttotal). Dentro dos 

parênteses, os dois valores para os tempos ficam separados por uma 

vírgula e são chamados de pares ordenados. 
 

Léo: Como, por exemplo, (5, 20)? A partir dos dados da tabela? 

 

Roger: É! Como o 5 representa o tempo para arrumar que está 

relacionado com o tempo total de 20 minutos, representamos dessa 

maneira. E podemos utilizá-los para traçar um gráfico, onde todas as 

informações poderão ser vistas de uma vez só, sem termos que ler 

dado por dado. Além disso, os padrões encontrados na tabela são 

percebidos mais facilmente! 

ttotal (min) tarrumar (min) 
20 5 

25 10 

30 15 

35 20 

40 25 

45 30 

55 40 

70 55 

Pegue o Lápis - Solução 

+ 15 

+ 5 

+ 10 

+ 5 + 5 

+ 5 

+ 5 + 5 

+ 5 

+ 5 + 5 

+ 5 

+ 10 

+ 15 

Tabelar ajuda a 

identificar padrões 

(20,5) 
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Léo: Mas gráficos são muito difíceis de desenhar! Eu não consigo entender. 

Roger: Mas você sabe jogar xadrez! 

Léo: ??? 

 

Um par ordenado localiza pontos no plano 

cartesiano 

 
Roger: Olhe para o tabuleiro: existem números e letras nas 

laterais. Eles servem para localizar as peças. Por exemplo, 

se eu quero começar a jogada com o peão que está no 

quadrado com endereço (e, 2), basta que eu indique a letra 

e o número em seguida. Sempre nessa ordem: primeiro o 

que está abaixo do tabuleiro, as letras, depois o que está na 

vertical, os números.  

Léo: Certo, mas não é mais fácil só pegar a peça e colocar 

no quadradinho de destino? 

Roger: Isso se você estiver jogando. Se você quiser 

aprender jogadas novas, tem que saber essa notação para 

entender os manuais.  

Léo: Entendi. Se eu quiser que o peão ande duas casas, 

então basta indicar seu deslocamento de (e, 2) para (e, 4)?    

Roger: Isso! Você percebe que esse endereço é único? Não 

há mais nenhum quadradinho que possa ser identificado 

pelo par (e, 4). 

Léo: Mas essa não é a mesma notação que usamos para os 

pares ordenados de tempo para arrumar e tempo total? 

Roger: Justamente. Contudo, claro, esse não é o endereço 

de jogo de xadrez e sim um endereço no plano cartesiano. 

Essa ferramenta foi desenvolvida pelo matemático e 

filósofo René Descartes para relacionar fórmulas 

algébricas, como as funções, com a geometria. Em seu livro 

Discurso sobre o método, do ano de 1637, o francês 

apresentou a ideia de especificar um ponto usando divisões 

igualmente espaçadas de dois eixos que se intersectam. 

Léo: Ele não apresenta letras na parte de baixo... 

Roger: Claro! Lembra que a relação de dependência é entre 

dois números? Então! No plano cartesiano, localizamos 

esses dois pontos e observamos a linha do primeiro número 

no eixo de baixo e o segundo no eixo lateral. Onde essas 

linhas se cruzarem é o endereço desses pontos! O zero fica 

no cruzamento dos eixos e as divisões em cada eixo 

individual têm o mesmo tamanho, senão a escala fica 

deformada. 

 

(20,5) 

25 5 10 15 20 

1 

2 

3 

4 

5 

ttotal 

tarrumar 

Descartes 



A ciência Física 

6        Tópico 1 

 

 

Possivelmente, você já desenhou um 

gráfico outra vez, mas não custa 

relembrar alguns detalhes.  

 

A coisa mais importante ao desenhar 

um gráfico é deixar claro o que ele está 

representando, ou seja, é necessário 

colocar um título, o nome para a 

grandeza que cada eixo representa e as 

unidades associadas.  

 

Após enxergar que formato ele parece 

apresentar, é necessário traçar uma 

linha unindo os pontos. Isso não 

significa ligar os pontos. A curva 

traçada deve ser suave, pois é dessa 

maneira que a maioria dos fenômenos 

acontece, em uma progressão gradual.  

 

Quando você percebe o padrão que o gráfico segue, pode encontrar valores sem ter que calculá-los. 

 

 

 

 

 

 

Pegue o Lápis 

Título 

Você pode saber os 

valores localizados neste 

ponto, sem ter que calcula-

los. Basta ver o seu 

endereço no plano 

cartesiano. 

grandeza (unidade) 
g
ra

n
d

ez
a
 (

u
n

id
a
d

e)
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Próximo capítulo...  
  

Léo só precisa conferir a função que ele criou. Juliana desiste de esperar. 

 

  

Pegue o Lápis – Resolução  

Missão 3: 

Completa! 

Dessa ver você ficou livre de 

pensar mais um pouco... Mas 

nada impede que o seu 

professor passe um deveres 

para casa ;) 
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   Missão 4: Com que velocidade eu vou      

 

 

 

 
No começo da história você provavelmente fez uma ótima observação quando disse que o 

tempo total de Léo dependeria da velocidade do carro e o caminho escolhido até a casa de Ju. 

Léo talvez não tivesse se tocado disso... 

 
Léo: Moleque, eu ando, ando, ando e o tempo 

do GPS não diminui... Eu não vou chegar a 

tempo. 
Roger: Cara, com que velocidade você está 

indo? Por onde você foi? 

Léo: Estou andando a 60 km/h, ou seja, 1 km 

a cada minuto. Eu decidi não ir pelo caminho 

indicado pelo GPS, porque a EPTG nesse 

horário está com trânsito.  
Roger: Assim não vai dar mesmo! O outro 

caminho tem o dobro do tamanho! Para 

chegar em 5 minutos, você teria que estar a 80 

km/h! 

Léo: Mas não dá! A velocidade da via é 

60km/h, vou levar uma multa!  
Roger: Você devia ter pensado nisso antes... 

Mas, faz assim: como você se atrasou mesmo, 

vem pra cá para eu te ensinar como você pode 

fazer. 

Léo: E a Ju? 

Roger: Você sabe... Essa hora ela já deve 

estar a caminho da casa da Hérica. Você está 

arruinado, mas vamos acabar com esse seu 

problema de uma vez por todas! 

 

 

 
Seu trabalho é encaixar as peças para ver como a distância da casa e a velocidade com que Léo 

se desloca afeta o tempo que ele leva para chegar à casa de Ju. São apenas duas palavras, mas 

encaixam em todas as imagens. 

 

 

 

 

 

 

  

Você fez alguns palpites 

na missão 1! 

Encaixe 

Se a distância é  

então, ttransitar é 

Se a distância é  

então, ttransitar é 

Se a velocidade é  

então, ttransitar é 

Se a velocidade é  

então, ttransitar é 

GRANDE PEQUENO (A) 

1 h 

= 

60 

min 



A ciência Física 

2        Tópico 1 

 

 

 

 
Seu trabalho é encaixar as peças para ver como a distância da casa e a velocidade com que Léo 

se desloca afeta o tempo que ele leva para chegar à casa de Ju. São apenas duas palavras, mas 

encaixam em todas as imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo é proporcional à velocidade 
 

 

Roger: Preste atenção! Você provavelmente consegue manter a velocidade do carro durante o 

percurso, certo? 

Léo: É, consigo. 

Roger: Veja se você entende: se você andar 1 km a cada minuto, sem modificar a sua rapidez, toda 

vez que passar 1 minuto completo você avança 1 km. 

Léo: Tá, mas o que isso vai me ajudar a calcular a velocidade que preciso manter para chegar a 

tempo?  

Roger: Se cronometrarmos o tempo que você gasta para percorrer 1 km, sabemos, sem ter que 

andar novamente, que você levará o dobro de tempo para percorrer 2 km.  

Léo: Então podemos pegar o tempo que levo para percorrer 1 km e dizer que vou levar a metade 

desse tempo para percorrer 0,5 km, ou o triplo desse tempo para percorrer 3 km? 

Roger: Sim. Precisamos cronometrar apenas uma vez. O resto, podemos tabelar! 

Léo: Já entendi. Fizemos isso uma vez! 

Roger: Fizemos. Mas agora, vamos fazer duas tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaixe – Solução  

Se a distância é  

então, ttransitar é 

Se a distância é  

então, ttransitar é 

grande 

grande 

pequena 

pequeno 

Se a velocidade é  

então, ttransitar é 

pequena 

grande 

Se a velocidade é  

então, ttransitar é 

grande 

pequeno 

1 

km 

2 

km 

1 min 1 min 

2 min 
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Medindo rapidamente! 
 

Roger: Cara, entra logo nesse carro! Vai andando que quando der um quilômetro eu paro de marcar 

o tempo. Vai primeiro a 60km/h. Depois a gente vai mais um quilômetro a 75 km/h. Vamos ver no 

que dá. A gente só vai gastar 2 minutos para medir. 

 
1 minuto... A 60 km/h – 1 km a cada 

minuto 

 

 
 

 
 

O resto, não precisa medir... Se ele 

anda 1 km a cada minuto, então... 

 

d (km) ttransitar (min) 

1 1 

 2 

3  

 4 

5  

 

d = _____ x ttransitar 

1 minuto... A 75 km/h – 1,25 km a 

cada minuto 

 

 
 

 
 

O resto, não precisa medir... Se ele 

anda 1,25 km a cada minuto, então... 

 

d (km) ttransitar (min) 

1,2 1 

 2 

3,75  

 4 

6,25  

 

d = _____ x ttransitar 

Início da 

contagem 

do tempo 

1 km 

depois 
Início da 

contagem 

do tempo 

1 km e 250 m 

(ou 1,25 km) 

depois  

60 km/h  

= 60 km/60 min 

= 1 km/min 

75 km/h  

= 70 km/60 min 

= 1,25 km/min 
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Para achar a distância, 

bastou multiplicar o tempo 

por 1, que é o valor da 

velocidade 

d (km) ttransitar (min) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

 

d = __1__ x ttransitar 

 

 

 

 

 

d (km) ttransitar (min) 

1,25 1 

2,5 2 

3,75 3 

5 4 

6,25 5 

 

 

d = _1,25_ x ttransitar 

 

 

 

 

 
Roger: Consegue enxergar isso aqui? 

Léo: O que? 

Roger: Você andou em duas velocidade diferentes, correto? Como a velocidade indica o 

quanto o carro anda em determinado tempo, percebeu que a distância e o tempo são 

proporcionais? O que você tem que fazer com o tempo para achar a distância? 

Léo: Depende! Se o carro anda 1 km/min eu tenho que multiplicar o tempo por 1 

para obter a distância, mas de estiver a 1,25 km/min, então multiplico 

por 1,25. 

Roger: Exato. Percebe que uma relação entre a distância, o tempo e 

a velocidade? 

Léo: Percebo! Dá para escrever uma função com isso! 

Roger: Sim! Como é possível escrever a relação entre a distância d, 

o tempo t e a velocidade v? Ou seja, como é possível usar símbolos 

matemáticos para escrever tudo isso que você falou para um caso 

geral, para qualquer velocidade que se queira? 

Léo: Calma! 

Roger: Eu estou calmo... Quem não está é outra pessoa! Anda 

logo, já são quase uma da manhã! 

 

 

. 

 

 

 

Solução  

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1 

x 1.25 

x 1.25 

x 1.25 

x 1.25 

x 1.25 

Para achar a distância, 

bastou multiplicar o tempo 

por 1,25, que é o valor da 

velocidade 

 

Qual é a fórmula que relaciona a distância d, o tempo t e a 

velocidade v? 
 

 

Pensando... 
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A velocidade vem com a distância e o tempo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v x t  

d = v x t 

Para achar a distância, basta 

multiplicar a velocidade pelo 

tempo 

d 
v x t  

v 

d 

v 

Se dividirmos os dois lados 

por t, mantemos a igualdade 

(ou o equilíbrio) 

 
t = d 

      
 v 

Trocar a ordem dos lados não interfere. 

Os lados continuam sendo iguais... 

Podemos substituir v por um valor. 

Se fizermos isso, a função fica 

específica para a velocidade 

substituída! 

 

Existe outra maneira de escrever a relação acima? 

Como? 
 

 

Pensando... 
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Ultimato! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roger: Vai lá, cara! Entra no carro! 

Léo: Mas... 

Roger: Anda, já tenho o gráfico aqui que dá a velocidade que você vai precisar. 

 

 

 
O gráfico que Roger fez está mostrado abaixo. Estime a velocidade média que 

Léo tem que fazer para chegar em 15 minutos. 

 

 
 

Pegue o Lápis 
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O gráfico que Roger fez está mostrado abaixo. Estime a velocidade média que 

Léo tem que fazer para chegar em 15 minutos. 

 

 
 
 

Refazendo contas.... 
 
Roger: vamos rever isso aqui que eu estou achando muito menos de 1 km por minuto 

é muito pouco... bom, se d = v.t, basta eu olhar no gráfico para ver se usei a distância 

certa. Vou pegar 3 pontos que estão bem visíveis... 

 

 
 

Roger: Ufa! É isso mesmo! A distância de onde ele saiu até lá é 10 km mesmo! 

Pegue o Lápis – Solução  

Aproximadamente 0,67 

km/minuto ou 40,2 km/h 

v = 0,5 km/min  

t = 20 min 

d = v.t 

d = 0,5.20 

d = 10 km 

v = 1 km/min  

t = 10 min 

d = v.t 

d = 1.10 

d = 10 km 

v = 0,8 km/min  

t = 12,5 min 

d = v.t 

d = 0,8.12,5 

d = 10 km 



A ciência Física 

8        Tópico 1 

 

Gráfico + função = salvamento de um namoro 

 

 

 

 

 

 

  

Missão 4: 

Completa! 
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APRESENTAÇÃO 

Colega educador,	  

Eu me chamo Isadora, terminei minha graduação em Ciências Biológicas 

pela Universidade de Brasília em 2011 e continuei meus estudos através do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, pela mesma instituição. 

Atualmente leciono para o Ensino Médio pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, mas já atuei no ensino fundamental e médio na rede privada. 

Por diversos motivos, escolhi o bioma Cerrado como objeto de estudo para 

minha dissertação de mestrado, intitulada: ‘Materiais sobre o Cerrado: desafios 

e contribuições para o ensino formal do bioma cerrado sob perspectiva da 

educação ambiental crítica’. Esta proposição didática é fruto desse trabalho e 

tem como intuito contribuir com a formação de professores para um trabalho 

sob a ótica da Educação Ambiental (EA) crítica para o tema Cerrado.	  

Durante a minha vida escolar, coletei experiências e percepções que 

chamaram a minha atenção para o bioma em questão. Parecia, para mim, que 

nós, moradores de Brasília e entorno, não desenvolvíamos uma relação afetiva 

com o bioma Cerrado e nem conseguíamos estimar seu valor e importância, 

resultando em um descaso com sua conservação. Minha pesquisa de mestrado 

buscou investigar as raízes desse distanciamento e entender a influência do 

contexto escolar nesse processo. 	  

Como resultado, percebi que o Livro Didático (LD) é um instrumento tido 

como fundamental para as mais diversas atividades desenvolvidas no contexto 

escolar e esse material costuma tratar o Cerrado e os demais biomas não 

florestais de maneira estereotipada, sem valorizar a sua biodiversidade e sem 

uma efetiva discussão sobre a importância dessas áreas.	  

Percebi também, que a formação dos professores (dentre os quais me 

incluo) apresenta uma carência em relação à dimensão ambiental da 

educação, colaborando para esse cenário de pouca conexão com o Bioma. 

Como consequência, o desconhecimento dos professores em relação ao tema 

é um dos principais motivos apontados para que as atividades de EA e Cerrado 

estejam restritas aos conhecimentos informados pelo LD. 	  



Outro aspecto levantado pela dissertação é a importância e influência do 

professor na realização de atividades de EA no contexto escolar. Esse 

profissional, quando sensibilizado para as questões ambientais, acaba 

contornando os obstáculos encontrados no seu dia a dia e consegue 

desenvolver projetos e atividades nessa perspectiva, proporcionando um novo 

olhar para o tema.	  

A presente proposta é apresentada no formato de um minicurso que tem 

como objetivo auxiliar a formação de professores em uma perspectiva de EA 

Crítica, trabalhando como tema o bioma Cerrado. São propostos quatro 

encontros que têm como eixos norteadores: contexto sociocultural, conflitos 

socioambientais e conservação do bioma. O curso busca promover a reflexão 

sobre esses eixos e estimular que o professor os relacione com sua prática e 

pense a respeito do ensino do Cerrado sob essa ótica.	  

As leituras e atividades sugeridas serão apresentadas a partir de cada 

encontro proposto. Para dúvidas, sugestões, comentários e trocas de 

experiências, deixo o meu email para contato: isafreitas@gmail.com. Espero 

proporcionar um olhar desafiador para o tema e que, ao término do curso, você 

tenha desenvolvido uma relação mais próxima com esse bioma e consiga, 

como eu, se permitir enxergar a diversidade e beleza que estava diante dos 

nossos olhos esse tempo todo e não conseguíamos notar.	  

Bons estudos!	  

Isadora de Freitas Oliveira 	  

	   	  



1. UM POUCO DE TEORIA 

1.1. SOBRE A CRISE ECOLÓGICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Atualmente vivemos uma crise ecológica. Suas origens remontam ao 

nascimento da ciência moderna com uma mudança de paradigma que resultou 

no surgimento de uma ética antropocêntrica. Essa mudança de paradigma está 

relacionada às transformações na visão de natureza aristotélica, da ideia de 

algo vivo e animado, para uma ideia mecânica de natureza, sem vida, um 

mundo que evita a associação com a sensibilidade. O sujeito não se vê mais 

como pertencente à natureza e, consequentemente, passa a encarar a mesma 

como objeto que precisa ser estudado e dominado. É nessa ruptura entre 

sujeito e natureza que encontramos as principais razões para essa crise 

ecológica (GRÜN, 1996). 	  

Laís Mourão (2005), ao desenvolver reflexões sobre pertencimento, expõe 

ideias semelhantes às defendidas por Grün e argumenta que a cultura 

industrial capitalista fez com que os humanos perdessem sua capacidade de 

pertencimento, promovendo uma representação da pessoa humana como um 

ser desenraizado do seu contexto, que não conhece as relações que o tornam 

humano e ignoram tudo que não esteja direta e imediatamente vinculado ao 

seu próprio interesse e bem-estar. Segundo a autora, essa visão é apontada 

como uma das causas e como principal obstáculo para a superação da 

incapacidade política de reverter os riscos ambientais e a exclusão social. 	  

De acordo com Tozoni-Reis (2002), essa profunda crise tem consequências 

para a área da educação, exigindo uma nova abordagem e abrindo espaço 

para a Educação Ambiental (EA) que passa a ser reconhecida como dimensão 

educacional indispensável para enfrentarmos essa crise. Nesse campo, porém, 

encontramos um problema na própria concepção do que seria EA. Sauvé 

(2005ª) aponta cerca de 15 correntes de EA, com os mais variados enfoques, e 

vários autores afirmam a necessidade de (re)significação para o termo 

“Educação Ambiental” constatando a diversidade de propostas sob essa 

denominação (LAYRARGUES, 2004; CARVALHO 2002, 2004; SAUVÉ, 2005). 

Em nossa pesquisa, também constatamos diversas críticas em relação à 

formação do educador nesse campo.	  



A perspectiva aqui defendida vai ao encontro do que Isabel Carvalho (2004) 

chama de Educação Ambiental Crítica, visando à construção de um sujeito 

ecológico. Sujeito esse que pode ser visto como um ser ideal que incorpora em 

sua visão de mundo uma consciência ecológica multifacetada, buscando 

experimentar em sua vida cotidiana essas atitudes e comportamentos 

ecologicamente orientados, adotando uma postura ética de crítica à ordem 

social vigente. A contribuição para a formação de uma atitude ecológica é aqui 

assumida como a principal aspiração da EA, oferecendo assim um ambiente de 

aprendizagem social e individual, no sentido mais profundo da experiência de 

aprender. 	  

Ainda de acordo com Carvalho (2011), para se construir uma EA Crítica é 

preciso perceber a educação como um processo de humanização socialmente 

situado, com a finalidade de tornar os indivíduos participantes do processo 

civilizatório e responsáveis pelo mesmo, numa perspectiva de inserção social 

crítica e transformadora. A formação do sujeito humano enquanto ser social e 

historicamente situado passa a ser o objetivo da prática educativa. Baseada 

nessas perspectivas, a EA Crítica acrescenta uma especificidade: a busca pela 

compreensão das relações entre natureza e sociedade e a possibilidade de 

intervir nos problemas e conflitos ambientais. Em síntese, essa EA tem como 

intuito “contribuir para uma mudança de valores e atitudes formando um sujeito 

ecológico capaz de identificar e problematizar as questões ambientais e agir 

sobre elas” (CARVALHO, 2011 p. 157). 

	  

1.2. O AMBIENTE NOS LIVROS DIDÁTICOS  

Sabemos que na educação formal, o livro didático (LD) exerce papel 

fundamental na prática dos professores, sendo o grande suporte para a 

confecção de planos de aula (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003). Por ser um 

instrumento presente de maneira diária nas salas de aula, pode auxiliar a 

implementação de políticas de EA, apoiar o planejamento e a execução das 

atividades e funcionar, ainda, como um promotor da transversalidade 

necessária para se trabalhar a temática (MARPICA; LOGAREZZI, 2010).	  



No que se refere à concepção de ambiente, Megid Neto e Fracalanza 

(2003) apontam um enfoque fragmentário, baseado no antropocentrismo e 

desvinculado do contexto histórico e cultural nos LDs. Outro estudo, feito por 

Mendonça Filho e Tomazello (2002), analisa as imagens de ecossistemas em 

livros didáticos e suas implicações para a EA, chegando à conclusão que os 

ecossistemas apresentados nos livros correspondem a uma visão 

estereotipada desse conceito, representando normalmente um ambiente com 

grande biodiversidade onde a harmonia depende da não interferência humana. 	  

A percepção do ambiente como natural e desprovido das ações humanas, 

dificulta uma maior articulação entre homem e natureza e não contribui para o 

envolvimento da população com as questões ambientais locais. Ao abordar 

apenas problemas ambientais de abrangência global, corre-se o risco de 

provocar uma espécie de apatia, uma vez que os problemas são apresentados 

de maneira catastrófica, soando como impossíveis de serem solucionados, 

contribuindo para o descaso da população em relação a esses. Os autores 

complementam ainda com uma crítica à ideia predominante de que o ambiente 

modificado pelas ações antrópicas não é um ecossistema, não faz parte da 

natureza, logo, pode ser degradado. 

 

1.3. A RELAÇÃO COM O BIOMA CERRADO COMO CAMINHO PARA UM TRABALHO DE 
EA NO AMBIENTE ESCOLAR  

O estudo da ecologia, área das ciências naturais que estuda a relação do 

ser humano com o ambiente que o rodeia, é apontado por Mendonça-Filho; 

Tomazello (2002) como um componente básico para a EA, ao fornecer 

elementos para a compreensão das relações humanas com o meio ambiente e 

o conceito de ecossistema como um dos pilares dessa educação. A 

importância do estudo desses conceitos não está limitada ao conteúdo em si, 

mas se destaca pelas possíveis abordagens que podem ser utilizadas, 

representando uma janela de oportunidade para a compreensão da 

complexidade do meio ambiente e as inter-relações existentes entre cada 

unidade desse meio (MENDONÇA-FILHO; TOMAZELLO,2002).	  



O estudo dos biomas, normalmente incluído dentro do ensino de ecologia, 

apresenta grande potencial para um trabalho de EA, por permitir, considerando 

a biodiversidade brasileira, em qualquer região do país, uma aproximação com 

questões ambientais de caráter local, aspecto visto como fundamental na 

formação de um sujeito ecológico (CARVALHO, 2011). Além da diversidade 

biológica, encontramos no país uma imensa variedade cultural, ponto que 

também precisa ser incorporado ao propormos um trabalho na perspectiva da 

EA crítica. 	  

Esta proposta de minicurso tem um enfoque mais cuidadoso para a questão 

do Cerrado, justificada por ser esse o bioma encontrado no Distrito Federal e 

por se tratar de um bioma rico em biodiversidade e extremamente ameaçado. 

Do ponto de vista histórico, a ocupação humana nessa região se deu a partir 

da relação e da transformação desse bioma, portanto, a constituição histórico-

cultural dos habitantes do Cerrado está profundamente marcada no e pelo 

ambiente.  	  

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando aproximadamente 

22% do território nacional. Apresenta um enorme potencial aqüífero, por conter 

nascentes das três principais bacias sul americanas, e grande biodiversidade, 

com elevada taxa de endemismos. O alto grau de endemismo da flora do 

Cerrado, aliado à expansão agropecuária, o torna uma das áreas reconhecidas 

de hot spots mundiais (MYERS et al, 2000). Apesar disso apresenta apenas 

6,6% do seu território preservado em Unidades de Conservação (UC), segundo 

relatório do Ministério do Meio Ambiente (MEDEIROS; ARAÚJO, 2011).	  

Apesar da sua importância ecológica e econômica, sua conservação torna-

se ainda mais difícil uma vez que não há identificação e sensibilização até 

mesmo por parte da população local. Bizerril (2003) constata que o Cerrado é 

percebido por grande parcela da população como um ambiente pobre em 

espécies animais e vegetais, sendo sua vegetação esparsa com árvores 

baixas, retorcidas e de casca grossa, típica do bioma, desprovida de beleza ou 

utilidade para o homem. A diversidade cultural existente nesse local também é 

comumente ignorada, apesar de indígenas, quilombolas, extrativistas e outras 

populações tradicionais habitarem o Cerrado. As produções encontradas sobre 



o tema auxiliam essa visão estereotipada, tratando natureza e cultura de 

maneira dicotômica. 	  

Como visão estereotipada do bioma Cerrado, podemos perceber as 

descrições restritas que não costumam abordar suas diferentes fitofisionomias 

e outros aspectos da sua biodiversidade. As imagens e descrições costumam 

se ater ao chamado Cerrado Sentido Restrito (Strictu Sensu), ressaltando suas 

árvores baixas, de cascas grossas e galhos retorcidos, que não são as únicas 

encontradas no bioma. Vegetações com características florestais como a da 

Mata de Galeria e Mata Ciliar não costumam ser mencionadas. As espécies de 

vegetais e animais citados como típicos, também não valorizam sua 

biodiversidade, sendo o Ipê-Amarelo e o Lobo-Guará as espécies mais 

comumente citadas entre os livros analisados. A presença do fogo é quase que 

obrigatória nas descrições feitas, mas não há uma real discussão sobre os 

impactos do fogo e a relação da vegetação com esse fenômeno. 	  

Por esses motivos, o ensino sobre o bioma Cerrado é proposto aqui como 

tema para um trabalho de EA no ambiente escolar, procurando apontar 

caminhos para as dificuldades enfrentadas na educação básica no tratamento 

do tema, considerando o papel dos materiais de apoio nesse processo, assim 

como aspectos que resultam de experiências de docentes no desenvolvimento 

de projetos de EA no âmbito formal. .	  

As reflexões aqui apresentadas visam responder a um panorama 

frequentemente encontrado em nossa região: grande parte da população do 

Centro-Oeste percebe o bioma Cerrado como sem valor, não possuindo 

vínculo afetivo que justifique a sua conservação; a ausência desse sentimento 

de pertencimento permite, muitas vezes, que nós, educadores, encararemos o 

ensino desse tema como mais um conteúdo a ser trabalhado. Além disso, há 

um desconhecimento sobre o bioma, por esse motivo principalmente, 

acabamos utilizando o LD como principal fonte de pesquisa. Os LDs 

geralmente apresentam uma visão estereotipada do Cerrado que contribui 

ainda mais para o afastamento de seus leitores em relação ao bioma. Todos 

esses fatores dificultam o desenvolvimento de atividades de EA que valorizem 

o Cerrado e que abordem a complexidade envolvida em sua conservação	  



O objetivo deste minicurso é propor atividades a serem desenvolvidas, ao 

longo de quatro encontros, buscando desconstruir esses estereótipos e refletir 

sobre o ensino do Cerrado no contexto da educação formal. Dentro da 

perspectiva da EA Crítica, a proposta é discutir importantes bases para esse 

ensino, propondo a construção de alternativas que fujam de uma abordagem 

restrita ao LD e de concepções estereotipadas do bioma Cerrado. O aspecto 

sócio-histórico do bioma, assim como o estreitamento das nossas relações com 

esse ambiente, são tópicos que recebem destaque nessa proposta.	  

1.4. O PORQUÊ DOS EIXOS AQUI PROPOSTOS 

Os eixos temáticos do minicurso foram escolhidos com base nos estudos de 

materiais didáticos realizados em uma das etapas de pesquisa do mestrado e 

na vivência durante a pós-graduação, incluindo leituras, pesquisas, entrevistas 

e atividades desenvolvidas. A conservação do bioma foi o primeiro tópico a ser 

considerado importante, sendo consequência direta da minha graduação, 

enfática no cunho biológico das questões ambientais, especialmente na 

necessidade de conservação da biodiversidade.	  

A relevância da parte cultural foi incorporada mais tarde, ganhando muita 

força durante o mestrado. Com as experiências do programa e a vivência 

enquanto professora, o olhar educacional foi se transformando e se focando 

cada vez mais no contexto escolar, na realidade de cada estudante, nas suas 

experiências e no papel desempenhado como educadora. As disciplinas 

cursadas, o grupo de estudos de metodologia qualitativa que fiz parte e os 

diálogos travados com colegas e professores tiveram papel fundamental nessa 

perspectiva, fornecendo as bases teóricas para a concepção de uma educação 

almejada.	  

A análise dos LDs contribuíram para a escolha do eixo referente ao 

contexto socio-histórico, pois dela resultou a constatação de que tais tópicos 

não são abordados por esses materiais. Com o auxílio das entrevistas, veio a 

percepção de que dificilmente esse contexto é trabalhado pelos mestres nas 

salas de aula. Meu próprio desconhecimento sobre as populações tradicionais 

do Cerrado também influenciou bastante na escolha desse eixo temático - 

contexto sociocultural. 	  



Já o eixo conflitos socioambientais aparece numa perspectiva de integrar os 

dois eixos anteriores - conservação e cultura, possivelmente por influência do 

PROBIO-EA (SAITO, 2006) que trabalha com esse enfoque, utilizando os 

conflitos ambientais de cada região para tratar as características de cada 

bioma e sua conservação, sem que haja uma desvalorização da cultura local.	  

 
2. PRIMEIRO ENCONTRO 

O primeiro encontro tem como objetivo promover uma discussão inicial 

sobre o papel do professor no ensino sobre o Cerrado e apresentar os três 

eixos norteadores do minicurso: contexto sociocultural, conflitos 

socioambientais e conservação do bioma. Buscando perceber a receptividade 

dos participantes para esses eixos e como integrá-los ao ensino formal do 

bioma.	  

Como atividade inicial, sugerimos a apresentação do vídeo integrante do 

DVD ABCerrado intitulado ‘Pau-Pereiro’. Também disponível no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=TufmHBuLEeA (parte I) e 

http://www.youtube.com/watch?v=y_FuG24ouPA (parte II). Com pouco mais de 

15 minutos no total, o vídeo conta a história de Paulo Pereira, artista plástico 

formado pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre de capoeira, que 

trabalha na rede pública do Distrito Federal e iniciou um projeto chamado 

ABCerrado – Alfabetização ecológica (hoje projeto de extensão da UnB) e a 

Matomática, duas iniciativas que ensinam as crianças, de um jeito muito além 

do convencional, a contar e escrever.	  

Após a exibição do vídeo, é importante abrir espaço para as percepções 

dos participantes. Tente levantar o que os marcou e chame atenção para a 

iniciativa e exemplo do professor Paulo Pereira. Os obstáculos encontrados por 

ele também devem ser discutidos, assim como as possíveis maneiras de 

contorná-los. Outro ponto merecedor de destaque é a sua metodologia 

inovadora que integra diferentes conhecimentos sobre o Cerrado à 

alfabetização e à iniciação das operações matemáticas.	  



No segundo momento deste encontro, é proposta a utilização da técnica 

chamada Painel Integrado (ANDREOLA, 1996) para a leitura dos três textos 

sugeridos.	  

Os textos escolhidos abordam os três eixos centrais sob uma nova 

perspectiva e apresentam novos saberes sobre o Cerrado,. Os textos são: 

Biosociodiversidade dos Cerrados brasileiros (SILVA et al, 2013); Educação, 

Natureza e cultura: ou sobre o destino das latas (CARVALHO, 2004) e 

Território e territorialidade entre pescadores e vazanteiros do médio São 

Francisco (LUZ de OLIVEIRA, s/d In: REFERENCIA DO ABCerrado).	  

A técnica do painel integrado tem como objetivo promover a comunicação, a 

cooperação e a integração de todos os membros do grupo e possibilita a 

contribuição de todos no estudo do tema em questão (ANDREOLA, 1996). Ao 

formar pequenos grupos, procuramos facilitar o diálogo, que, sem uma 

condução adequada pode se perder caso o grupo em questão seja muito 

extenso. É interessante que o mediador se faça presente em todas as etapas 

da atividade e perceba as discussões surgidas em cada grupo, instigando os 

participantes e levantando pontos considerados importantes.	  

 A técnica acontece em três etapas. A primeira, consiste em organizar os 

participantes em três grupos (em virtude do número de textos), com o mesmo 

número de integrantes (3, 4, 5 ou 6, conforme o tamanho do grupo), e 

direcionar o estudo de cada grupo para um tipo de texto. É interessante que 

todos os integrantes do grupo tomem nota da discussão, pois deverão relatar 

na etapa seguinte. Esse primeiro momento pode ser esquematizado da 

seguinte maneira:	  

Supondo, portanto, que temos 12 participantes, foram formados três grupos 

– um para cada texto sugerido, cada um com quatro participantes, identificados 

por um número ou código (no caso, Participante 1, 2, 3 e 4). Após essa 

discussão inicial, novas equipes são formadas, os participantes que possuem o 

mesmo número formam as novas equipes, como esquematizado a seguir.	  

Como podemos perceber, na segunda rodada, os grupos são formados 

com, ao menos, um integrante de cada grupo inicial, para que os leitores dos 



três tipos de textos dialoguem. Nesse segundo grupo, pedimos que os 

participantes apresentem os textos lidos para os colegas, leitores de outro 

texto, e discutam entre si os apontamentos levantados no primeiro grupo.	  

Ao final desse segundo momento, uma discussão geral é sugerida visando 

retomar os pontos principais levantados pelos grupos, buscando chamar a 

atenção para aspectos sócio-históricos apresentados nos textos, possíveis 

conflitos socioambientais e a biodiversidade do Cerrado. Abre-se um espaço 

para perguntas complementares direcionadas ao coordenador do grupo e um 

direcionamento para as próximas atividades. Sugerimos aqui, para o próximo 

encontro, pedir aos participantes que busquem sugestões de materiais 

conhecidos por eles sobre o Cerrado, como Livros Didáticos, blogs, textos 

avulsos, revistas, panfletos e outros do seu conhecimento. 

 

3. SEGUNDO ENCONTRO 

Neste segundo encontro, o foco é a discussão a respeito de materiais sobre 

o Cerrado, buscando incentivar uma postura crítica na escolha de instrumentos 

e recursos para subsidiar um trabalho educativo. Antes de trabalhar os 

materiais trazidos pelos participantes, sugerimos discutir as diretrizes 

apontadas por Trajber e Manzochi (1996, p. 35) para a produção de materiais 

impressos de EA e as concepções de ambiente propostas por Sauvé (2005b). 	  

O objetivo desse encontro é incorporar os três eixos norteadores na análise 

crítica dos materiais e orientar a escolha e o uso futuro desses materiais dentro 

de uma perspectiva crítica de EA, que não valorize apenas os aspectos 

biológicos e favoreça o sentimento de pertencimento do estudante em relação 

ao bioma Cerrado.	  

Dentro da perspectiva de EA Crítica defendida nesta proposta, é importante 

ir além das concepções de ambiente restritas à natureza e recurso e procurar 

realizar um trabalho de EA que consiga debater todas as múltiplas facetas da 

relação ser humano – ambiente, demonstrando a complexidade dessa relação. 

Os Livros Didáticos analisados em minha pesquisa de mestrado não costumam 

abarcar toda essa variedade e se restringem a informações de cunho biológico, 



desvinculando o ser humano desse ambiente. É preciso estar atento a essas 

questões na escolha de materiais de apoio ao trabalho docente.  

 

	  

▪ QUADRO 1. Concepções de ambiente (SAUVÉ, 2005b)	  
▪ Meio ambiente - natureza 	  

É preciso explorar o vínculo entre identidade, cultura e natureza, 

valorizando a diversidade biológica e cultural para trazer de volta o 

sentimento de pertencer à natureza, de ser um verdadeiro integrante desse 

ambiente, reencontrando nossa própria identidade humana, diminuindo a 

lacuna entre ser humano e natureza. 	  

▪ Meio ambiente – recurso 	  
A educação ambiental implica uma educação para a conservação e para 

o consumo responsável e para a solidariedade na repartição equitativa. 

Trata-se de gerir sistemas de produção e de utilização dos recursos 

comuns, integrando uma verdadeira educação econômica	  

▪ Meio ambiente – problema 	  
Faz-se necessário incentivar uma tomada de consciência da íntima 

relação dos problemas ambientais com questões éticas e políticas da 

sociedade, buscando estimular uma postura crítica sobre o diagnóstico de 

problemas que se apresentam e como agir perante a eles. O 

desenvolvimento de competências nessa área fortalecerá o sentimento de 

que se pode fazer alguma coisa, e este sentimento, por sua vez, estimulará 

o surgimento de uma vontade de agir. 	  

▪ Meio ambiente – sistema 	  
É importante nessa perspectiva para incentivar o conhecimento 

sistêmico sobre o meio ambiente, buscando entender as relações entre 

passado, presente e futuro, as esferas política, econômica e ambiental e 

demais relações existentes para que se aprenda sobre toda a diversidade, 

riqueza e complexidade do meio e busque assim identificar o seu papel 

nesse sistema. 	  



▪ Meio ambiente – biosfera 	  
Tal visão nos leva a refletir sobre o modo de vida das sociedades 

humanas, incentivando a solidariedade internacional e a consciência 

planetária. Percebendo a Terra como um macro-organismo em constante 

reequilíbrio. O local ideal para explorar a junção entre educação ambiental e 

educação para o desenvolvimento.	  

▪ Meio ambiente – lugar em que se vive 	  
A EA precisa primeiramente levar a uma reflexão sobre o ambiente em 

que se vive no cotidiano. Podem surgir projetos de aprimoramento, de modo 

a favorecer a interação social, o conforto, a segurança, a saúde, ou ainda o 

aspecto estético dos lugares.  Explorar o lugar em que se vive com um olhar 

apreciativo e crítico pode favorecer diversos aspectos socioambientais e 

contribuir para a formação de um sentimento de pertencer e favorecer o 

enraizamento, tão necessários para a formação de um sujeito ecológico. 	  

▪ Meio ambiente – projeto comunitário 	  
Encarar o meio ambiente como um objeto compartilhado onde as ações 

dependem de uma coletividade favorece uma melhor compreensão e uma 

intervenção mais eficaz. Institui-se uma educação para a democracia, onde 

os aspectos políticos das questões socioambientais são imprescindíveis. A 

EA introduz aqui a ideia de práxis: a ação está associada a um processo 

constante de reflexão crítica. 	  

	  

▪ QUADRO 2 Diretrizes para materiais de Educação Ambiental 
(TRABJER; MANZOCHI, 1996) 	  

▪ Definir melhor qual é o foco e o público-alvo, permitindo com isso eleger 

temáticas, linguagem e habilidades a serem trabalhadas tendo em vista 

um interlocutor “real”;	  

▪ Definir os conceitos básicos, pois quando eles aparecem no texto 

precisam ser explicados para integrar o leitor no discurso;	  

▪ Usar linguagem acessível, cuidando para que isso não resulte em 

simplificação ou noções errôneas dos conceitos.	  



▪ Dar mais espaço para as dimensões de valores, habilidades e atitudes 

que, comparando-se ao espaço dedicado à dimensão informativa é 

pequeno.	  

▪ Valorizar o lúdico e o estético, pois eles facilitam a ampliação do diálogo, 

da participação, da integração e da criatividade.	  

▪ Promover uma visão do ser humano inserido na natureza, e não um ser 

separado, dominador ou destruidor. Isso deve ser acompanhado por um 

enfoque mais real e menos idealizado da natureza. 	  

▪ Contextualizar histórica, social e politicamente as questões ambientais, 

evitando uma visão parcial e fragmentada da realidade. 	  

▪ Estimular a reflexão individual, a organização coletiva e a articulação 

com o poder público na busca de soluções para problemas ambientais. 	  

▪ Valorizar a experiência, como forma de aprendizagem e construção do 

conhecimento. 	  

▪ Abrir maior espaço para a reflexão e a argumentação em torno das 

questões ambientais, fugindo da “conscientização” por imposição de 

ideias prontas e favorecendo a incorporação de mudanças de 

comportamento cotidiano.	  

▪ Trabalhar mais os temas ligados a medidas de preservação e problemas 

de degradação ambiental, pois parece haver maior ênfase nos conceitos 

biológicos e ecológicos, o que pode ser chamado de abordagem 

“naturalística” em educação ambiental. 	  

▪ Apontar para possibilidades concretas de integração entre preservação 

e desenvolvimento, sem excluir experiências e as dificuldades 

existentes. 	  

▪ Tornar mais presentes alguns temas importantes que são pouco 

trabalhados. Por exemplo, os temas globais como efeito estufa, camada 

de ozônio; os problemas urbanos, como lixo tóxico/ hospitalar; alguns 

ecossistemas de pouco apelo na mídia, como oceanos, zonas costeiras, 

cerrados, outros ecossistemas não florestais; e os instrumentos para 

gestão ativa do ambiente, como o monitoramento, manejo, gestão 

ambiental, zoneamento econômico-ecológico, uso racional das terras. 	  

▪ Aprofundar a reflexão e trazer dados consistentes sobre temas com 

grande destaque na mídia, o que são, muitas vezes, tratados de maneira 



superficial. Por exemplo: coleta seletiva e reciclagem de lixo, 

saneamento, preservação da natureza, sustentabilidade, biodiversidade, 

entre outros. 	  
	  

As atividades propostas para este segundo encontro compreendem a leitura 

e discussão iniciais sobre as diretrizes e concepções de ambiente 

apresentadas nos quadros 1 e 2, buscando aplicar a compreensão dessa 

leitura na análise de materiais trazidos pelos participantes, bem como orientar a 

futura escolha de materiais a serem utilizados em práticas educativas sobre o 

cerrado no ambiente escolar.	  

Após esse primeiro momento, é aberto um espaço de discussão para que 

os participantes possam expor suas críticas aos materiais trazidos. 

Apresentamos alguns materiais que podem ser levados pelo mediador como 

sugestão para o trabalho: 	  

▪ ‘Conhecendo o Cerrado e Aprendendo com ele’ (BIZERRIL, 2004); Livro 

de autoria do professor Marcelo Bizerril que fez diversos trabalhos sobre 

a percepção da população sobre o Cerrado e o ensino desse bioma. A 

obra reúne uma série de conhecimentos sobre o Cerrado resgatando 

aspectos sócio-históricos que não são comumente mencionados. 	  

▪ Material do PROBIO-EA desenvolvido em parceria com o Ministério do 

Meio Ambiente (disponível no link: http://www.ecoa.unb.br/probioea/); 

Esse material é organizado na forma de portfólios para todos os biomas 

brasileiros e aborda, para cada um deles, seis temas principais: bioma, 

biodiversidade, fragmentação de ecossistemas, Unidades de 

Conservação, fauna ameaçada de extinção e espécies invasoras. 

Acompanha também um jogo que pode ser utilizado em sala e um livro 

com instruções para o professor. 	  

▪ DVD ABCerrado disponível através da professora da UnB Rosângela 

Corrêa (mais informações sobre o projeto, assim como alguns materiais 

do DVD estão disponíveis no link: http://www.cerrado-

flores.org/Documentations/alfabeto.php?lang=pt). O DVD apresenta 

inúmeros materiais sobre o Cerrado como vídeos, textos, sites e 

sugestões de atividades, fruto da compilação do projeto de extensão 



intitulado ABCerrado – alfabetização ecológica, coordenado pela 

professora Rosângela.	  

As principais críticas aos materiais podem ser sistematizadas no formato de 
cartazes ou outro tipo de produção que facilite a visualização por todos os 
participantes, de modo a facilitar, ao final da discussão sobre os diferentes 
materiais, uma reflexão sobre os principais critérios de escolha, orientando 
assim o uso futuro desses e de outros materiais.	   	  



4. TERCEIRO ENCONTRO 

O objetivo deste encontro é trazer à tona as experiências de todos os 

participantes no que diz respeito ao ensino formal do bioma Cerrado, buscando 

promover uma troca coletiva sobre os principais obstáculos encontrados e as 

diversas maneiras de contorná-los.	  

A atividade proposta consiste em entregar uma folha de papel 

pardo/cartolina ou outro similar, com vários pincéis atômicos disponíveis, para 

cada participante e solicitar que escreva as principais dificuldades sentidas no 

ensino do bioma Cerrado e no desenvolvimento de atividades de EA, bem 

como os caminhos encontrados para superar esses percalços. É importante 

que o clima seja amistoso. Esse não é um momento para julgamentos e sim 

para uma partilha de experiências.	  

Forneça o tempo adequado para a produção dos cartazes e, ao final, fixe-os 

na parede de modo que todos visualizem,  sugerindo uma pequena 

apresentação dos pontos trazidos por cada participante. Participantes que 

ainda não tiveram contato com o planejamento e execução de atividades de 

EA, associadas ou não ao Cerrado, podem supor as dificuldades que 

encontrarão nesse novo caminho e pensar nas formas de superação já 

incorporando a ótica de EA Crítica apresentada nesta proposta.	  

Ao final das apresentações, é interessante promover uma discussão 

construtiva sobre as principais dificuldades e um levantamento sobre variadas 

maneiras de superar esses obstáculos. Cabe lembrar que os três eixos 

norteadores estão presentes em todas as atividades realizadas no minicurso e 

aqui também devem orientar a discussão e a procura por soluções.	  

	   	  



5. QUARTO ENCONTRO 

Este quarto e último encontro consiste em uma avaliação final do minicurso 

e no levantamento das principais percepções e contribuições das atividades 

desenvolvidas.	  

Comece retomando os principais pontos trabalhados ao longo dos 

encontros anteriores. Comente sobre o vídeo ‘Pau-Pereiro’ e a importância do 

professor nesse caminho da EA. Relembre os textos debatidos e os três eixos 

escolhidos para orientar o minicurso, destacando a relação deles com os 

futuros trabalhos de EA, numa perspectiva Crítica, e com o ensino sobre o 

bioma Cerrado.	  

Retome as diretrizes apontadas por Trajber e Manzochi (1996) e as 

concepções de ambiente propostas por Sauvé (2005b) relacionando-as com a 

escolha de materiais de apoio. Traga também os critérios estabelecidos pelos 

participantes no segundo encontro para orientar a escolha futura de materiais 

sobre o Cerrado. Com essa atividade será possível perceber que as críticas 

são muitas, mas existem diversos materiais interessantes para a proposta de 

trabalho aqui defendida e que auxiliarão no desenvolvimento das atividades.	  

Lembre-os que o caminho para desenvolver atividades de EA na 

perspectiva proposta por esse minicurso será árduo, comente as principais 

dificuldades levantadas por eles, mas ressalte que os obstáculos podem ser 

contornados, como vimos no vídeo inicial e nas diversas soluções apontadas 

pelos participantes.	  

Levante a concepção de sujeito ecológico proposta por Isabel Carvalho 

(2011) e retome também os principais objetivos da EA Crítica e da educação 

numa perspectiva freireana, problematizadora, destacando, mais uma vez, o 

papel fundamental desempenhado pelo educador.	  

Após esse momento de conclusão, abra espaço para os participantes 

fazerem sua avaliação do curso, sugerindo melhorias e mudanças e também 

tecendo elogios, quando conveniente.	  
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Caro professor,  

 
Pensando em oferecer uma atividade diferenciada e que possibilite a 

inclusão de alunos com deficiência Visual, formulamos uma proposta de um 
jogo didático utilizando o conteúdo de estequiometria. A proposta aqui 
apresentada trabalha com recursos de um modelo didático que permite a 
representação de moléculas e suas estruturas dimensionais o Atomlig 77 
educação.  

Estamos oferecendo a você: 

 Orientações iniciais para aplicação; 

 Um roteiro para aplicação do jogo para os alunos; 

 As cartas utilizadas em cada uma das 4 situações apontadas; 

 Um questionário a ser aplicado ao final da atividade para 
avaliação da proposta pelos alunos; 

Abaixo detalhamos o jogo para que você possa trabalhar com a 
apresentação desse conteúdo. Esperamos contribuir para que a sua aula 
ofereça a ludicidade, abstração e tomada de decisão tornando sua aula mais 
contextualizada e interessante utilizando o conteúdo de estequiometria. 

 
ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO 
 

A proposta do jogo é aliar a ludicidade trazida pela temática dos jogos 
aos conteúdos de mais dificuldade de compreensão para os alunos, dentre eles 
estequiometria, além de favorecer a inclusão de alunos com deficiência visual 
incentivando o trabalho em equipe. 

O jogo é apresentado com situações problema na cidade de 
Bromolândia. Esta vem sofrendo efeitos da potencialização da Chuva Ácida. 
Dividimos o jogo em quatro etapas descritas a seguir: 

1º carta - Montagem dos modelos moleculares – Utilização do Atom Lig 77 

  Nessa etapa foram utilizados kits Atom lig 77® que possuem esferas 
plásticas utilizadas para representar átomos de diferentes elementos químicos 
– Nitrogênio, Enxofre, Oxigênio, Carbono, Hidrogênio e outros – pinos e 
bastonetes que unem as esferas representando as ligações químicas. Para 
essa atividade os grupos receberam como primeira tarefa cartas chave 
contendo informações para a montagem de modelos que representem as 
moléculas solicitadas. 

2º carta - Determinação do coeficiente estequiométrico 

Após a montagem das estruturas moleculares, os alunos receberam 
uma segunda carta contendo a equação de uma reação química para, a partir 
dela, montaram as estruturas das moléculas, de acordo com a reação química 
apresentada, determinando os coeficientes estequiométricos envolvidos. 

3º carta - Mudança na determinação dos coeficientes estequiométricos 

A fim de verificar a noção de proporcionalidade, dentro das relações 
estequiométricas, os alunos receberam nova carta que contêm informações a 
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respeito dos gases envolvidos nas reações estudadas.  Dentre as informações 
contidas, haverá a possibilidade de mudança com acréscimo ou diminuição de 
moléculas, a depender da situação problema que está a se definir. Assim, com 
a nova “oferta” de moléculas, os alunos tiveram que reorganizar a equação e 
definir se haverá ou não mudança na proporção das “moléculas oferecidas” e 
de que maneira esse novo fato afetará o contexto apresentado pela situação 
proposta. 

4º carta - Tomada de decisão 

Nessa última etapa, solicitamos aos alunos que contribuíssem para a 
resolução de alguns dos problemas desenvolvidos ao longo do jogo. De acordo 
com as informações fornecidas e o conceito de proporcionalidade, envolvido na 
estequiometria das reações, e equações analisadas, eles redigiram um 
pequeno texto com propostas para minimizar ou sanar os efeitos maléficos, 
ocasionados pela chuva ácida na cidade fictícia proposta para realização do 
jogo. 

 
O jogo apresenta quatro situações problema envolvendo a formação de 

alguns gases poluentes que podem aumentar o nível de acidez da chuva. 
Dentre eles formação de NO2, NO, CO2, O2, SO2. A seguir apresentamos as 
cartas. 

Ao montar os kits pense que cada molécula deve ter seus elementos 
representados pelas esferas de Atomlig, bem como suas ligações pelos 
bastões e pinos brancos. 
 Sugestão: 

 Represente os pares de elétron não ligante por meio dos pinos que são 
menores e facilitam a representação tátil por parte dos alunos com 
deficiência visual. 

 Diferencie os átomos de Oxigênio e Enxofre utilizando pequenas ligas 
de borracha, semelhante às utilizadas em tratamentos ortodônticos. 

 Trabalhe com pequenos grupos, no máximo 3 alunos. 
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Figura 1 - Representação dos átomos de Oxigênio e Enxofre (pinos brancos 
representam o par de elétrons n]ao ligantes) 
 

 
 

Figura 2 - Representação de algumas estruturas. 
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Situação 1 – Formação de NO2 em duas etapas 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocês receberão esferas que representam o 

N e esferas que representam o O 
 

Monte modelos que representam moléculas 

de N2 e O2 e NO2 
 

Mostre as estruturas ao professor. Se 
corretas, siga para o próximo nível. 

 

2 
 
 
 

Um dos gases responsáveis pelos danos à 
plantação de hortaliças é o óxido de 

Nitrogênio (NO). O gás óxido de nitrogênio é 
formado a partir da reação entre os gases 
nitrogênio e oxigênio segundo a equação:  

 

     N2(g) + O2(g)  NO(g) 
 

A partir da equação química que representa a 
síntese do óxido de nitrogênio, forme 

moléculas deste gás. 
Digam quais são os MENORES números 

inteiros que representam as moléculas 
envolvidas nessa reação química. 

 
Mostre as estruturas ao professor. Se 

corretas, siga para o próximo nível. 
 

 

3 
 
 

Segundo as últimas medições, houve um 
aumento da emissão do gás NO, devido ao 
aumento da frota de veículos que utilizam 

combustíveis fósseis. Nos motores a 
combustão, altas temperaturas levam à NO(g) 

que pode ser oxidado, formando dióxido de 
nitrogênio: 

 
NO(g) + O2(g)  NO2(g) 

 
O NO2(g) reage com água formando ácido 

nítrico e óxido nítrico: 
 

3 NO2(g) + H2O(l)   2 HNO3(aq) + NO(g) 
 

O ácido nítrico é um dos responsáveis pela 
chuva ácida. 

Utilizando os modelos já montados, determine 
os coeficientes estequiométricos (quantidade 
de moléculas das substâncias) da primeira 

equação. Se o sistema é um equilíbrio, o que 
acontecerá se aumentar a concentração de 

NO?  
Quais os efeitos ao ambiente? 

4 
 
 
 
 
 

 
Ao final dessa jornada, escreva alguma 
sugestão para amenizar os problemas 

causados à cidade. 
 De que maneira você, enquanto cidadão 

Bromolandense, pode ajudar a preservar as 
boas condições de vida e de trabalho na 

cidade. 
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Situação 2 – Formação de H2CO3 
 

1 

 
 

 
 
 
 

Vocês receberão esferas diferentes que 
representam átomos de O (oxigênio), de H 

(hidrogênio) e de C (carbono). 
 

Monte modelos que representam as 
moléculas de CO2 e H2O 

 
Depois de montadas as estruturas das 

moléculas, mostre ao professor, se corretas, 
siga para o próximo nível. 

 

2 

 
 
 

Vocês conseguiram montar os modelos das 
moléculas de alguns gases liberados pelo 

escapamento do caminhão ano 1981 do Sr. 
Berzélio, como o caminhão é muito velho e 

não passa por manutenção periódica, acaba 
emitindo muito gás tóxico ao meio ambiente, 

dentre eles o gás carbônico CO2. Monte a 
equação química que envolve a síntese das 

moléculas de ácido carbônico segundo a 
equação abaixo: 

 
2 CO2(g) + 2 H2O(l)         2 H2CO3(l) 

 
Digam quais são os números inteiros que 

representam as moléculas envolvidas nessa 
reação química. 

 

3 
 
 
 
 

O motor do caminhão do Sr. Berzélio foi 
retificado e está novinho! Além disso, o filho 

do Sr. Berzélio, Nióbio, passou a ir ao trabalho 
de bicicleta, assim, a emissão de gases 
poluentes por essa família foi reduzida. 
Dessa maneira, a reação de vocês terá 

diminuição de 1 molécula de CO2. 
O que acontecerá com os coeficientes 

(quantidade de moléculas) da equação?  
 

Escreva e mostre ao professor, se correta a 
resposta, siga para a próxima etapa 

 

4 
 
 
 
 
 
 

Ao final dessa jornada, escreva alguma 
sugestão para amenizar os problemas 

causados à cidade. 
 De que maneira você, enquanto cidadão 

Bromolandense, pode ajudar a preservar as 
boas condições de vida e de trabalho na 

cidade. 
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Situação 3 – Formação do NO2 em duas etapas 
 

1 
 
 
 
 
  
 
Vocês receberão esferas de N (nitrogênio) e 

esferas de O (oxigênio). 

 
Monte modelos que representam as 

moléculas de NO e O2. 
 

Depois de montadas as estruturas das 
moléculas, mostre-as ao professor, se 

corretas, siga para o próximo nível. 

2 
 
 
 
 
Vocês acabaram de montar a da equação de 
formação do dióxido de nitrogênio NO2, que é 
um dos gases formadores do ácido nítrico. O 

NO2 reage com a água para formar ácido 
nítrico, 

 
NO(g) + O2(g)          NO2(g) 

 
Agora, vocês terão que montar a equação 
química com os modelos das moléculas já 

construídas. 
 

Mostre a equação ao professor, se correta, 
siga para o próximo nível. 

3 
 
 
 
 

 
Nos últimos dias foi detectada uma elevação 
da emissão de gases poluentes pelos carros 

de Bromolândia, logo, há uma maior formação 
de azoto, N2, que em contato com oxigênio 

forma o NO altamente instável.  
Assim, como houve maior acumulo de NO na 
atmosfera, a equação de vocês terá aumento 

de 2 moléculas de NO. 
O que acontecerá com os coeficientes 

(quantidade de moléculas) da equação? 

4 
 
 
 
 
 
 

Ao final dessa jornada, escreva alguma 
sugestão para amenizar os problemas 

causados à cidade. 
 De que maneira você, enquanto cidadão 

Bromolandense, pode ajudar a preservar as 
boas condições de vida e de trabalho na 

cidade. 
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 Situação 4 – Formação de H2SO3 
 

1 
 
 
 
 
 
Vocês receberão esferas que representam o 

S (enxofre), O (oxigênio) e H (hidrogênio) 

 
Monte modelos que representam as 

moléculas de dióxido de enxofre (SO2) e água 
(H2O). 

 
Mostre ao professor, se corretas, siga para a 

próxima etapa.  

 

2 
 
 
 
 
Vocês acabaram de montar uma das etapas 

de formação do ácido sulfuroso H2SO3. O 
dióxido de enxofre SO2 é liberado 

principalmente pelas indústrias e pela queima 
de combustíveis fósseis, petróleo e seus 

derivados.  

 
SO2(g) + H2O(l)          H2SO3(l) 

 
Nessa etapa, vocês terão que montar a 

equação química que envolve os modelos das 
moléculas. 

Quais são as quantidades de moléculas 
dentro da equação? 

 

3 
 
 
 
 
O nível de acidez da chuva em Bromolândia 
passou de 5,5 para 4,3. Isso significa que os 

níveis de gases poluentes também 
aumentaram fazendo com que a quantidade 
de H2SO3 aumentasse. Assim, a equação de 

vocês sofrerá aumento de 1 molécula de 
H2SO3.  

O que acontecerá com os coeficientes 
(quantidade de moléculas) da equação? 

4 
 
 
 
 
 
 

Ao final dessa jornada, escreva alguma 
sugestão para amenizar os problemas 

causados à cidade. 
 De que maneira você, enquanto cidadão 

Bromolandense, pode ajudar a preservar as 
boas condições de vida e de trabalho na 

cidade. 
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Unidade Didática 

 

Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de 

brincadeira do que em um ano de conversa. 

Platão 

 

Na sociedade atual, existem algumas diferenças no que se refere ao entender da 

ciência, mais especificamente no âmbito da Astronomia. Algumas pessoas ouvem a 

palavra Astronomia e logo abrem um sorriso admirado ou um sorriso duvidoso. Por 

quê? Hoje em dia, boa parte das pessoas já deveria conhecer ao menos o significado 

desta palavra. Mas qual é este significado? Astronomia significa olhar para o céu ou 

fazer anotações de números, desenvolver ou resolver contas? 

Segundo Jacqueline Mitton (2009), a Astronomia significa o estudo do universo 

e tudo o que nele está, além dos limites da atmosfera da Terra e indo mais além. 

Segundo a autora, a astrofísica é a teoria física de objetos astronômicos e fenômenos. 

Esse termo foi introduzido no século XIX para distinguir entre o uso da física para 

entender as observações astronômicas e do uso da mesma para mostrar mera gravação 

de posições, movimentos e fenômenos. Embora a astrofísica “original” mantenha o seu 

significado, Astronomia é geralmente considerada para abranger todos os aspectos do 

estudo do universo, incluindo astrofísica. E de acordo com o Dicionário Enciclopédico 

de Astronomia e astronáutica, o autor Mourão (2008) afirma que Astronomia é a ciência 

que estuda os astros e mais genericamente, aborda todos os objetos e fenômenos 

celestes. 

Mas o que não é visto nessas definições é que pode-se estudar Astronomia ao 

olhar para o céu e perceber uma constelação, identificar uma estrela. Antes de tudo, 

olhar para o céu pode ser o começo para inspirar os alunos a mirarem além, observarem 

mais do que se pode ver, criticarem e auxiliarem na construção do conhecimento.  

Na escola, desde cedo, todas as crianças deveriam ter um acesso maior a esta 

área do conhecimento. Às vezes, têm acesso à teoria, mas por que não têm acesso à 

teoria e à prática juntas? 

 Você, professor, pode usar esta Unidade didática e entender melhor sobre a 

Astronomia e ajudar a seus estudantes a conhecê-la. Com este trabalho, como uma 

forma de começar a auxiliar neste contexto e ajudar na configuração existente no que 

concerne à educação, é proposta uma Unidade didática que tem o objetivo de indicar 



uma das possíveis formas de aplicar o Jogo Perfil Astronômico - que foi criado pela 

autora - em algum momento em sala de aula.  

É pertinente mostrar o conceito de Unidade didática usado neste trabalho, que é 

definido por Ostermann e Cavalcanti (2010), em que afirmam que deve ser um 

planejamento de aula. A ideia desses autores está na organização e sistematização da 

abordagem de conhecimentos. Logo em seguida, frisam ser necessário explicar sobre o 

conteúdo da aula, desenvolver os objetivos específicos, a metodologia e as estratégias, 

assim como dizer qual recurso didático será usado. Esta aula, em que será aplicado o 

Jogo Perfil astronômico, pode ser desenvolvida em quantas aulas achar necessário, de 

acordo com o desenvolvimento da turma. 

 

 Conteúdo da aula: O conteúdo da aula é Astronomia. Temas que serão 

trabalhados de forma direta são instrumentos usados na Astronomia, 

também cientistas que tiveram alguma importância nesta área de 

conhecimento e corpos celestes, como planetas, estrelas, além de 

instituições que tem relação com a Astronomia, como a Agência Espacial 

Brasileira. De forma indireta, serão trabalhados temas da história da 

Astronomia, contextualização no que concerne a uma época específica na 

história da ciência e pensamentos da sociedade, além de conceitos como 

estrelas e constelações, sistema solar, galáxias, dentre outros. 

 

 Objetivos específicos: Ao final desta aula, o aluno deve ser capaz de 

refletir acerca do tema Astronomia e cosmologia, discutir de forma crítica 

sobre a ciência em sociedade, por meio de atitudes. O aluno poderá 

interpretar e analisar informações da ciência, realizar inferências, 

compreender, organizar uma informação, por meio de procedimentos. O 

aluno terá acesso às informações e à integração de conteúdos do tema 

Astronomia e cosmologia por meio de conceitos.  

 

 Metodologias e estratégias: Os grupos serão divididos (podem ser grupos 

com nomes de planetas), em sala, e as regras (estão no final deste 

documento) serão explicadas pelo professor. Logo em seguida, o 

professor vai escolher o grupo que começará a brincadeira. Com tabuleiro 

e cartas à mão, além dos grupos divididos e regras claras, o Jogo se inicia. 



O professor poderá interagir com os alunos de uma forma a auxiliá-los na 

aprendizagem. O professor saberá até que ponto pode ir nessa ajuda aos 

grupos e definirá em quais momentos explicará além do que está presente 

nas cartas do Jogo. 

 

 Recurso didático: Jogo Perfil Astronômico. 

 

 Avaliação: A avaliação pode ocorrer aula após aula, com a análise do 

professor no que concerne a participação do aluno. Não se torna 

conveniente aplicar uma prova escrita por aula, pois avaliações existem de 

formas diversas. Observar o aluno diariamente é uma forma exitosa e caso 

seja necessário anotar sobre estas atitudes dos alunos, fica a critério de 

cada professor. Avaliar é também pensar na prática do professor, se os 

objetivos foram atingidos, se a estratégia foi proveitosa. É no 

desenvolvimento do aluno que o professor pode avaliar seu trabalho. 

 

O JOGO E O PENSAMENTO CIENTÍFICO 

 

“Através da boa observação durante o funcionamento do jogo, o 

professor poderá registrar também as atitudes dos alunos, bem como: o 

espírito de cooperação, o relacionamento, o poder de observação, a 

atenção, o interesse, o poder de concentração, a comunicação, o 

desembaraço. [...] o professor poderá levantar dados de cada aluno e 

orientá-lo”. (ALMEIDA, 1990, p. 52) 

 

Um jogo possui um grande potencial de divertir, entreter ou recrear. Desde a 

Grécia antiga, têm-se relatos de que jogos fazem parte da sociedade. Pode ser uma 

brincadeira se tiver só o objetivo de diversão e não de aprendizado. Mas um jogo pode 

estimular o aprendizado concomitante à diversão. Segundo o texto de Bittencourt 

(2013), o jogo é uma atividade que se configura como fundamental no processo de 

formação existencial do ser humano e representa a instauração simbólica de uma 

reapropriação criadora do tempo em uma atividade afirmadora da vida e do prazer 

próprio da ludicidade. 



Quando se joga, tem-se a liberdade de todo julgamento e preocupação moral. É 

possível jogar com tamanha liberdade, perguntar, ser curioso, falar o que se pensa, que 

aprender será uma consequência natural.  

 O Jogo Perfil Astronômico possui as cartas, quatro peões e um tabuleiro. As 

opções de tabuleiro são mostradas na Figura 1, e também exemplos de cartas. Como 

peões, podem ser usados pequenos paper-sciencecrafts (modelos de papel temáticos), 

inclusive os que são modelos dos planetas. Eles servem para indicar a evolução no jogo 

de cada um dos quatro (4) possíveis jogadores ou grupo de jogadores.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tabuleiros 

do Jogo 

 

O Jogo Perfil 

Astronômico terá até quatro 

(4) pessoas envolvidas na 

partida, mas pode ser aplicado 

para um grupo grande de 

pessoas; pois, se o Jogo for proposto coletivamente, podem participar diversos 

jogadores: um grupo, para cada peão.  

 Aqui fica sugerido, a cada partida, que o professor fique como o aplicador. Outra 

opção é um grupo coordenar o Jogo a cada partida, fazendo as perguntas e depois o 

grupo que está do lado esquerdo mobiliza a segunda partida, assim por diante. Cabe 

ressaltar que o grupo que está administrando as dicas e fornecendo-as aos jogadores 



andará a quantidade de dicas que os outros três grupos houverem pedido até acertar. Os 

grupos respondem, cada um na sua vez, sobre a mesma carta. O grupo que acertar, 

caminhará o resultado encontrado a partir da subtração de vinte, que é o número 

máximo de dicas de cada carta, menos o número de cartas que já foram pedidas. 

Exemplo: 20 – 11 = 9 (Número de dicas possíveis em uma carta menos a quantidade de 

dicas que já foram pedidas pelos grupos. O grupo que acertou caminhará nove casas do 

tabuleiro e o grupo que administrou a partida andará a quantidade de dicas que foram 

pedidas até acertarem (11)). 

 A dinâmica do Jogo é a seguinte: O professor aplicador escolhe as cartas que 

quer trabalhar com seus alunos, de acordo com o tema que quer desenvolver com eles, 

assim como pelo nível das cartas que são azuis (nível básico) e vermelhas (nível 

avançado). Outra maneira de proceder frente ao Jogo é um dos jogadores sortear uma 

carta, sem olhá-la. Esta carta conta com vinte (20) dicas acerca de um tema, que pode 

estar relacionado com uma pessoa, um lugar ou um instrumento relevante na história da 

Astronomia. O próximo jogador ou grupo de jogadores é convidado a dizer um número 

entre um (1) e vinte (20), que corresponderá a uma dica, que será lida. Assim que ouvir 

a dica, ele poderá responder ou passar a vez. Caso acerte, ele avançará no tabuleiro um 

número de casas igual ao número de dicas não utilizadas. Caso passe a vez, outro 

jogador é convidado a falar o número de uma dica, e assim por diante. Ganha o Jogo 

quem percorrer todo o tabuleiro ou caminhar o percurso escolhido pelo grupo de 

jogadores. 

No entanto, para alegrar a dinâmica, entre as vinte (20) dicas de cada carta, 

várias são, na verdade, armadilhas que levarão o candidato a perder sua vez ou andar 

para trás ou para frente, no tabuleiro. Pode também receber um Palpite a qualquer hora 

para usá-lo na hora que quiser, mesmo que esteja na vez do outro grupo. Cabe lembrar 

que, ao caminhar, caso o jogador ou grupo de jogadores pare em cima de alguma 

interrogação que há no tabuleiro, ganha uma carta para responder individualmente, 

porém poderá escolher seis dicas e responder apenas uma vez. Caso acertem na primeira 

dica andam seis (6) casas, na segunda andam cinco (5), na terceira andam quatro (4), na 

quarta andam três (3), na quinta andam duas (2) e na sexta andam uma (1) casa. 

Um conjunto de cartas do Jogo que trata do tema “Cientista” permite ligar o 

personagem histórico com suas características físicas, com seu lugar e com sua época ou 

com os seus feitos e suas realizações. E, como esse mesmo cientista pode estar ligado a 



um lugar ou a um instrumento, o jogador poderá tecer as conexões e fixar o 

conhecimento. Os outros dois tipos de cartas são “Local” e “Instrumento”. 

Vale ressaltar que, mesmo que um jogador não saiba muito sobre um tema da 

carta, ao jogar, aprenderá mais sobre ele e ouvirá novas informações. Existem dicas, nas 

cartas, que ajudarão a descobrir sobre o tema, pois por meio da dica pode-se usar o 

raciocínio lógico, o pensar dos conhecimentos que já se sabe e concluir a resposta. A 

cada jogada, de maneira geral, aprende-se mais em relação ao início do jogo, pois se 

escuta diversas informações a respeito de cada carta.  

 

O Jogo Perfil Astronômico e o Pensamento Científico 

Importante salientar que os dados das cartas do Jogo Perfil Astronômico são 

direcionados dentro de um contexto da Astronomia e da cosmologia. O que se quis 

desenvolver ao utilizar as cartas com os alunos? O jogo foi analisado pela autora, 

identificando como as cartas propiciam o desenvolvimento de parte do pensamento 

científico por meio de suas características embasadas em conteúdos atitudinais, 

procedimentais e conceituais. Estão explicados adiante. 

Segundo Pozo e Crespo (2006) “Os alunos devem, na verdade, aprender a 

conviver com diversidade de perspectivas, com a relatividade das teorias, com a 

existência de interpretações múltiplas de toda informação. E devem aprender a construir 

seu próprio julgamento ou ponto de vista a partir de tudo isso” (Pozo & Crespo, 2006, p. 

24). O pensar cientificamente possibilita que os alunos tenham esta maneira individual 

de agir e de construir um julgamento próprio do mundo em que vive. 

Ainda segundo Pozo & Crespo (2006), as atitudes não tem sido objeto de ensino 

explícito. Cabe ressaltar que as atitudes dos estudantes se configuram em seus valores, 

em sua forma de se comportar na sala de aula e fora dela, e como não são ensinadas, de 

forma geral, perfaz uma das principais dificuldades para o ensino. Pozo e Crespo (2006) 

completam e dizem que dessa maneira, os professores dizem das atitudes dos alunos 

quando tem deficiências para ensinar: “Há falta de educação dos alunos, falta de 

interesse pela matéria Ciências Naturais”. Entende-se ser necessário desconstruir estas 

falas docentes ou ao menos reduzi-las, pois a Ciência merece mais destaque em sala de 

aula, e a má formação em conteúdos atitudinais, quando se diz dos alunos, não pode ser 

o fator limitante para o desenvolver da ciência. 

Referente aos conteúdos atitudinais, Coll (1996) põe o significado como sendo 

correspondente ao compromisso filosófico da escola. Discorre um pouco mais: 



“Atitudes devem promover aspectos que nos completam como seres humanos, que dão 

uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conhecimento científico” (COLL, 

1996, p.13). Os conteúdos atitudinais que podem ser incorporados pelos estudantes 

devem ser protagonistas junto aos conteúdos conceituais e procedimentais. É uma 

tríplice união que possibilita, de forma natural, o aparecimento e desenvolvimento do 

pensamento científico. 

 No que concerne aos conteúdos procedimentais, que podem ser entendidos como 

sinônimo de habilidades concomitante às estratégias, relacionados ao fazer e ao 

elaborar, o autor César Coll (1996), afirma que 

 

procedimentos, isto é, habilidades, estratégias e outras formas de ação articulam 

esses conteúdos no triângulo – objetivos, resultados e os meios de alcançá-los – 

fora do qual nenhuma aprendizagem da criança ou intenção pedagógica do 

professor serão concretizadas. (CÉSAR COLL, 1996, p.13) 

 

 Como parte do pensamento científico, há os conteúdos conceituais que não são 

apenas um resultado de transmissão de palavras e sim um processo. A formação de 

conceitos se faz pelo uso das palavras, por combinações entre operações mentais, 

alcançando-se a síntese ou o conceito, que Sampaio & Silva (1998) afirmam que não se 

mede, mas se persegue para que os alunos possam chegar lá. Esses conteúdos 

conceituais são os mais vistos, diariamente, nas escolas, pois é adequado à maneira de 

avaliação que se faz. Quando se fala em Conceitos, sabe-se que 

 

correspondem ao compromisso científico da escola: transmitir o conhecimento 

socialmente produzido e que, atualmente, melhor responde à nossa necessidade 

de explicar leis da natureza ou da vida social, bem como, por extensão, resolver, 

pela tecnologia, questões de sobrevivência (biológica, cultural, social). (COLL, 

1996, p.13). 

 

 O Jogo Perfil Astronômico foi analisado e se concluiu que estes conteúdos 

(conceituais, atitudinais e procedimentais) podem ser desenvolvidos ao jogá-lo. Em 

relação aos temas das cartas do Jogo, exemplos de cartas com o tema “Local” estão na 

Figura 2, mas todas as cartas podem ser encontradas a partir do livro Jogos para o 

Ensino de Astronomia (2013). A autora percebeu, em sua pesquisa, que com as cartas 



do Jogo Perfil Astronômico que tem o tema “Local”, os conceitos atitudinais e 

procedimentais são mais expressos. Os alunos quiseram olhar para o céu, construir 

instrumentos, comparar corpos celestes, pesquisar mais sobre Astronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cartas com tema Local 

    

 

 No tema “Instrumento”, os conteúdos procedimentais e os conteúdos conceituais 

são mais expressos. Alguns estudantes dizem que agora querem usar ou olhar em 

instrumentos estudados no Jogo. Falam que agora sabem as partes do instrumento e 

alguns dizem que até descobriram a função dele, porque nunca tinham escutado falar a 

respeito. Alguns querem observar o céu com o auxílio deste instrumento, e até querem 

construí-lo. Essa é uma ótima inspiração para a introdução de aulas para montagem de 

recursos didáticos. Montar um planisfério, astrolábio, lunetas, depois das aulas com o 

Jogo Perfil Astronômico, pode ser outra maneira de aproximar o aluno da Astronomia. 

Exemplos de cartas deste tema estão na Figura 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cartas com tema Instrumento 

 

 O tema “Cientista” tende a propiciar o aparecimento dos conteúdos atitudinais e 

conceituais pelos alunos. Às vezes os alunos expressam que já viram ou escutaram o 

nome de algum cientista, na escola básica, e que lembram de alguma informação, algum 

conceito referente ao cientista. Exemplos de cartas deste tema estão na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Cartas com tema Cientista 



 

REGRAS       

 

JOGO PERFIL ASTRONÔMICO 

 

IDADE: a partir de 09 anos  

PARTICIPANTES: 2 ou mais (para aplicar em turmas, sugere-se grupos) 

COMPONENTES  

63 cartas com dicas  

4 peões celestes  

24 círculos vermelhos (20 para usar no Jogo e 4 reserva)  

4 círculos amarelos  

10 círculos azuis  

1 tabuleiro   

OBJETIVO  

Levar o peão até o espaço marcado como “CHEGADA”.   

PREPARAÇÃO  

Categorias das Cartelas:  

As sessenta (63) cartelas são distribuídas em três (3) categorias, da seguinte maneira:  

Instrumento; Local; Cientista. 

Cada categoria deve ser assim entendida:  

Instrumento: objetos utilizados para o estudo da Astronomia e animais.  

Local: planetas, estrelas e seus tipos, constelações, satélites, agências espaciais.  

Cientista: qualquer cientista, matemático, ou conhecedor da área de Ciências que tenha 

relação com Astronomia.  

COMO JOGAR  

1. Os jogadores decidem entre si quem começará o jogo e quem passará a ser o 

mediador. Depois de escolhido, o mediador deve pegar a primeira cartela da pilha e 

dizer aos jogadores qual a sua categoria (instrumento, local, cientista), colocando a 

estrela amarela sobre o respectivo nome no tabuleiro (instrumento, local, cientista). 2. O 

jogador ou grupo de jogadores sentado à esquerda do mediador escolhe um número de 

um (1) a vinte (20) e, em seguida, coloca uma estrela vermelha sobre a casa do tabuleiro 

de mesmo número. 3. O mediador lê em voz alta a dica com o número escolhido pelo 

jogador. 4. Após a leitura da dica, o jogador que escolheu o número tem direito a dar 

um palpite sobre a identidade da cartela, dizendo em voz alta quem ou o que ele pensa 



estar retratado nela. Caso o jogador não queira dar seu palpite, ele simplesmente passa a 

vez ao jogador à sua esquerda.   

ACERTANDO OU NÃO OS PALPITES  

Ao dar o palpite o jogador pode acertar ou errar:  

a) Se acertar, o mediador devolve a cartela ao fim da pilha, avança os peões celestes 

(veja item pontuação) e retira as fichas vermelhas que estiverem sobre o tabuleiro. O 

jogador à esquerda, então, passa a ser o mediador.  

b) Se errar, a vez de jogar passa para o próximo jogador à esquerda, que fará o mesmo 

que o anterior: escolherá um número de um (1) a vinte (20), dentre os quais ainda não 

foram escolhidos, ocupará a respectiva casa numerada com outra ficha vermelha, 

receberá a dica, dará um palpite, e assim por diante. Não há penalidade para o jogador 

que erra o palpite.   

PONTUAÇÃO  

Cada cartela de Perfil Astronômico vale vinte (20) pontos, que são divididos entre o 

mediador e o primeiro jogador a acertar o palpite.  

O mediador recebe um ponto para cada dica revelada (basta contar as fichas vermelhas 

que estiverem sobre os números nas respectivas casas do tabuleiro).  

O jogador que acertar o item da cartela com seu palpite receberá um ponto para cada 

dica não revelada (o que será igual ao número de fichas vermelhas fora do tabuleiro).  

Tanto o mediador quanto o jogador que acertarem o palpite registram seus pontos, 

avançando seus peões o número de espaços igual ao número de pontos recebidos.  

Exemplo: se um jogador acertar a identidade da cartela após a oitava dica, ele avançará 

seu peão doze espaços, enquanto o mediador avançará o seu peão apenas oito.  

Depois de reveladas dezenove (19) dicas quaisquer da cartela, sem que o palpite certo 

seja dado, o próximo jogador deverá pôr a última ficha vermelha sobre o número 

restante e ouvir a última dica. Neste momento, já não importa se o jogador acertará ou 

não seu palpite: o mediador já terá marcado, sozinho, os vinte (20) pontos, vinte dicas 

reveladas. Porém será preciso ler a última dica de qualquer modo, pois ela poderá ser 

uma instrução (veja item seguinte).   

AS INTRUÇÕES  

Às vezes, ao escolher um número, o jogador pode receber uma instrução em vez de uma 

dica. As principais instruções são:  

 Perca sua vez: o jogador perde o direito de dar um palpite, e a jogada passa para o 

próximo jogador à sua esquerda.  



 Avance (ou volte) “y” espaço(s): o peão do jogador avança (ou recua) o número de 

espaços mencionados, mas não perde o direito de dar um palpite naquela jogada.  

 Um palpite a qualquer hora: o jogador recebe uma ficha azul, que lhe permite dar um 

palpite imediatamente antes da jogada de qualquer outro participante ao longo de todo o 

jogo; isto é, antes que o adversário escolha uma nova dica. Isso, no entanto, não lhe tira 

o direito de dar um palpite em sua jogada. Após usar uma ficha azul, o jogador deve 

devolvê-la ao centro da mesa. Se alguém usar uma ficha azul imediatamente antes da 

sua jogada, não perderá o direito de dar seu palpite “normal” nessa mesma jogada.  

 Escolha um jogador para avançar (ou voltar) “y” espaço(s): a escolha é livre, e não é 

permitido escolher a si próprio.  

 

CASAS COM A MARCAÇÃO “??” NO TABULEIRO  

As casas no tabuleiro marcadas com o símbolo “??” dão a quem cair nelas o direito de 

tentar adivinhar o conteúdo de uma cartela-brinde, isto é, o mediador retira uma nova 

cartela da pilha e o jogador poderá escolher até seis dicas dela. Ele vai solicitando as 

dicas, uma por vez, pelos números, e só tem o direito de dar um simples palpite durante 

as seis dicas, no momento em que achar conveniente. Se o palpite for correto, seu peão 

avançará segundo à regra a seguir:  

Após uma dica: seis espaços.  

Após duas dicas: cinco espaços.   

Após três dicas: quatro espaços.  

Após quatro dicas: três espaços.   

Após cinco dicas: dois espaços. 

Após seis dicas: um espaço. 

 

Se, entre as cinco dicas escolhidas, aparecer um “perca sua vez”, o jogador perde o 

direito à cartela-brinde e a devolve no fim do monte. As instruções de “volte” e 

“avance” são aplicadas normalmente.  

As fichas azuis não dão direito a palpites sobre as cartelas-brindes. Somente os 

jogadores que acertarem os palpites podem ganhar o direito à cartela-brinde.  

Atenção:  

Se algum jogador cair sobre um símbolo “??” como consequência de uma instrução, não 

ganhará direito à cartela-brinde.  

 



VENCEDOR  

Vence o jogo o primeiro jogador a chegar com seu peão celeste ao espaço marcado 

“CHEGADA”. (Não é necessário chegar lá com o número exato).  

JOGO EM EQUIPES  

O Perfil Astronômico pode ser jogado em equipes. Nesse caso, cada um participa com 

um só peão e age como se fosse um só jogador. Cada equipe deve ter um líder, que se 

encarregará de ler as dicas quando sua equipe estiver atuando como mediadora, caso 

não tenha um professor como administrador de todo o Jogo. Os membros da equipe 

podem trocar ideais entre si, mas, para evitar confusões, devem deixar que seu líder fale 

por eles, no jogo.  

BOM JOGO E APRENDIZADO!        
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Cara colega professora e caro colega professor, 

 

 A proposta aqui apresentada é fruto de um trabalho coletivo realizado na 

pesquisa de dissertação de mestrado em Ensino de Ciências do Programa de Pós-

Graduação do Ensino de Ciências da Universidade de Brasília. As várias mãos que 

contribuíram nesta proposta foram professores e professoras da Faculdade UnB 

Planaltina, que atuam nas Licenciaturas em Ciências Naturais e Educação do 

Campo. 

 Construímos a proposta com a intencionalidade de contribuir com o Ensino de 

Ciências da Educação do Campo, e com a superação de um ensino fragmentado e 

aquém da realidade. Desse modo, a formação interdisciplinar na Licenciatura em 

Ciências Naturais e a monitoria na Licenciatura em Educação do Campo foram 

experiências determinantes para suscitar a problemática da pesquisa. Também 

motivou esse trabalho a reflexão sobre o Ensino de Ciências que é promovido nas 

escolas e quais as formas de abordá-lo na realidade do campo, trazendo para o 

chão da escola os conhecimentos científicos historicamente construídos pela 

humanidade de maneira mais humana, com vistas a uma formação para além do 

conteúdo, ou seja, uma formação cidadã. 

 As propostas da Educação do Campo para a sociedade brasileira, na direção 

de fortalecer o campo, não só como um lugar de produção de bens materiais, 

todavia de produção e reprodução da vida, onde se constrói saberes, sensibilizou-

me no sentido de tornar ainda mais democrático o acesso ao conhecimento de 

forma menos propedêutica e fragmentada aos camponeses, que já convivem com o 

histórico de reprodução de um ensino urbano inaplicável à dinâmica e à realidade do 

campo. 

 A superação entre a distância da teoria e da prática é, além de uma 

necessidade, um ideal da Educação do Campo. Superar a visão simplista e ingênua 

como a ciência foi apresentada aos estudantes através de um modelo tradicional de 

ensino, pautada num modelo ideológico de educação dominadora e subordinante. 

Este quadro é construído também por elementos condicionantes como é o caso do 

livro didático que, na maioria das vezes, é o único material de consulta e orientação 

do professor do campo e também em outras realidades da cidade, visto que a vida 

no campo nos livros didáticos aparece com sentido pejorativo, depreciativo e com 
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juízo de valor em detrimento da vida urbana (SILVA, 2011). Esses livros vão para o 

campo e reproduzem um sistema, uma visão de mundo e de educação que não se 

aplica à dinâmica, a produção da vida e dos saberes dos camponeses.  
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 Introdução 

 

 Não é possível permanecer perpetuando uma “forma” de compreender, 

ensinar e aprender Ciências no modelo tradicional e capitalista. Os estudantes 

precisam participar das importantes discussões sobre o desenvolvimento científico e 

tecnológico em que estão imersos. Santos e Mortimer (2002) sugerem que a não 

exploração das dimensões sociais no Ensino de Ciências  alimentam os interesses 

sociais e econômicos, o sistema vigente regido pelo capitalismo e seus sujeitos. O 

valor de um ensino pela abordagem CTS é essencial para a formação de sujeitos 

com potencial para ter habilidades, atitudes, cidadania crítica e compreensão das 

relações entre o conhecimento aprendido e a vida. 

 Para esta proposição, a abordagem da Ciência, Tecnologia e Sociedade – 

CTS para o Ensino de Ciências, configura-se como uma contribuição na constituição 

da área de Ciências na Educação do Campo.  A abordagem CTS, tal como 

apontada por Santos e Mortimer (2002), tem um caráter relacional, que evidencia as 

diferentes dimensões do conhecimento, as interações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, e é imprescindível à construção de um pensamento crítico do 

desenvolvimento científico, das aplicações tecnológicas e seu impacto social.  

 Para o Ensino de Ciências pela abordagem CTS é coerente a  relação com os 

pressupostos da abordagem temática freireana.  É possível afirmar que a 

abordagem temática favorece  uma leitura mais contextualizada e crítica da 

realidade brasileira para a abordagem CTS. As ideias freireanas ressoam com as 

ideias desta abordagem e podem situar melhor os projetos de educação 

emancipatória e autônoma. Strieder (2008) acredita que a articulação entre Freire e 

CTS representa uma possibilidade de atualização do movimento CTS para o 

contexto educacional brasileiro. Para ela, é a base formativa para se compreender 

criticamente, intervir socialmente em questões da realidade, no que se refere ao 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

 A perspectiva de atualizar CTS por meio de abordagem temática requer o 

conhecimento claro dos pressupostos freireanos. A investigação temática é 

detalhadamente apresentada por Freire no terceiro capítulo do livro Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987). O autor afirma que o diálogo é fundamental para a 

proposição de uma educação libertadora e transformadora. Para ele, não há 
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educação sem comunicação que por sua vez é baseado no diálogo implicado no 

pensar crítico: “sem ele, não há comunicação e sem esta não há verdadeira 

educação.” (p.44).  

 Os princípios dos temas geradores (DELIZOICOV et alii, 2009) tem por 

pontos principais a totalidade e abrangência da realidade, o rompimento com o 

senso comum no sentido de nível de conhecimento, a centralidade do diálogo. Por 

outro lado, esses pontos também exigem do educador além de uma postura crítica, 

uma problematização constante, um certo distanciamento, o estar na ação se 

observando e criticando. A este principio se atrela a questão da participação, 

coletividade e disposição do educador.  Esta forma de abordagem também propõe 

que haja uma ampliação no uso de materiais instrucionais, onde cada material 

adquire função somente após estar claro seu papel em cada momento ao ser 

utilizado. 

 As bases de ambos, tanto do enfoque CTS quanto da abordagem temática 

freireana, procuram uma formação cidadã avançando na superação do ensino sem 

vínculo com a realidade, que causa profundo desinteresse e uma propagação de 

ensinar meramente pelo propósito de repassar conteúdos que se considera ser 

importantes. 

 A escola do campo se dá no enfrentamento da ciência constituída nos moldes 

do capitalismo, avançando contra a neutralidade do conhecimento científico 

construído pela humanidade, ela deve estabelecer um diálogo com a realidade dos 

camponeses tentando propor soluções para os problemas cotidianos que tentam 

superar a lógica do sistema capitalista (MOLINA e SÁ, 2012). 

 As dimensões pedagógicas da educação do campo, com suas raízes no 

campo, no projeto de campo, na educação popular e intrinsecamente relacionada à 

dinâmica dos movimentos sociais do campo, retoma matrizes da educação. Estas 

matrizes são a emancipação, a libertação, a humanização e a formação do sujeitos 

(BARBOSA, 2012). 

 O modo como o campo se dinamiza está totalmente relacionado com o modo 

de produção da vida material dos seus sujeitos, a produção de alimentos, a relação 

com a natureza e os impactos do capitalismo em todas as áreas da vida camponesa, 

o desenvolvimento tecnológico e sua relevância efetiva, impactos e consequências. 

Toda a escola, a vida dos sujeitos que estão nela e ao redor dela são diretamente 

influenciados pela maneira como se dá a relação do trabalho, produção e 
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reprodução da vida.  Definiu-se então que o tema "agriculturas" seria o tema para a 

construção dos conceitos da rede temática 

 O trabalho de dissertação de onde surgiu esta proposta, teve como 

características norteadoras os pressupostos da primeira etapa freireana de 

investigação temática Freire (1987). Foram realizadas duas atividades para 

compreensão da realidade: i) realização de  visitas a comunidades camponesas e ii) 

participação de seminários de estágio com estudantes da Licenciatura em Educação 

do Campo da Faculdade UnB de Planaltina . A partir deste estudo seguiu-se a 

construção dos conceitos em  2 etapas: workshop 1 com participação de docentes 

das Ciências Naturais; reuniões individuais com os docentes participantes; workshop 

2 para avaliação da rede temática elaborada coletivamente e do processo de sua 

construção. Freire (1987) propõe um processo de investigação temática em 

momentos bem distintos, todavia, esta proposta foi inspirada neste referencial, 

todavia não seguiu os passos delimitados pelo autor. 

 Em princípio foram convidados por e-mail e pessoalmente dez professores 

que atuam na Licenciatura em Ciências Naturais e na Licenciatura em Educação do 

Campo, escolhidos por afinidade com a temática e disposição para o diálogo. Sete 

responderam ao e-mail e participaram do primeiro workshop. É importante registrar 

que os professores em sua maioria não tinham contato com os pressupostos 

freireanos, abordagem CTS  e com a Educação do Campo. No workshop, foi 

intencional preparar a primeira parte para uma ambientação resumida e só assim 

avançar na proposta de trabalho prático. 

 Desse primeiro workshop surgiu a rede: 
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Figura 1 - Componentes da rede de conceitos 

 Após o primeiro rascunho de construção coletiva, foram realizadas reuniões 

individuais. Para esta reunião foram preparadas antecipadamente dois modelos da 

rede temática, e os componentes da rede e o entendimento a respeito de cada um 

deles. A rede foi reconstruída para favorecer a percepção de que os modos de 

produção eram o foco central e os demais componentes estavam diretamente 

ligados a ele 

 Apresentar conteúdos que tenham ligações diretas à realidade do estudante 

tem mais sentido e torna-se um conhecimento para entendê-la. Apontando também 

para o problema do ensino ser desvinculado, desconexo e enciclopédico, 

perpetuando uma ingênua compreensão da Ciência. Daí surgiu então um novo 

desenho ao entendimento da interligação entre os componentes da rede na tentativa 

de expressar o caráter complexo construído no coletivo de professores. Esta figura 

também está embasada nos conceitos de cada componente que foi construída no 

coletivo do segundo workshop. Os conceitos estão todos interligados, quanto ao uso 

da rede, pode ser iniciado de qualquer um dos componentes. 
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 As tabelas que se seguem são o resultado das reflexões e, em princípio, não 

foram organizadas visando o nível de aprofundamento, tratamento que ficará sob a 

responsabilidade do professor por meio do conhecimento que tem da turma e seu 

desenvolvimento. Para tanto, esta proposta não se esgota e não é limitada só por 

estes conteúdos, todavia seu caráter é de trabalho inacabado no sentido de ser uma 

construção contínua e aplicável à realidade que se propõe. Da mesma forma, não há 

uma ordem a ser seguida ou prioridade em termos dos componentes temáticos que 

compõem a rede. Neste sentido, a rede tem potencial para ser utilizado em todos os 

níveis, desde as séries iniciais da Educação Básica no Campo ao Ensino Superior 

onde já se trabalha com formação por área do conhecimento.  

 Os conceitos grifados em vermelho são os que se repetem nos componentes 

e foram considerados como possíveis ligações e possibilidades dentro da rede. 

 

Figura 2 - Componentes interligados 
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Componente da Rede Temática Água 

ÁGUA 

 Importância da água para sociedade 

 AS FONTES DE ÁGUA E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: Nascentes, rios, 
lagos, mares, lençol freático 

 Água Como fonte de vida e energia 

 MATÉRIA: Propriedades físicas e químicas da matéria; Estados físicos 
da matéria; Mudanças de estados físicos; CICLO da água; 

 H2O NOS SERES VIVOS e no ambiente  

 H2O COMO RECURSO FINITO 

 H2O NOS PROCESSOS:Industriais, agrícolas  

 PEGADA HÍDRICA 

 Água Como fonte de vida e energia 

 Comportamento anômalo da água; Calor específico (Água como 
regulador térmico) 

 Misturas e soluções 

 DENSIDADE  

 GRANDEZAS ESCALARES, UNIDADES E SIMBOLOGIAS (massa e 
volume) 

 PRESSÃO: Conceito de pressão em sistemas químicos; Pressão no 
interior de um líquido 

 GRANDEZAS VETORIAS 

 MOVIMENTO da água: RETILÍNEO UNIFORME, RETILÍNEO 
UNIFORMEMENTE VARIADO, queda livre 

 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA 

 AS LEIS DE NEWTON 

 HIDROSTÁTICA 

 BIOMAS, ecossistemas e suas relações hídricas 

 LIMITES DE TOLERÂNCIA (ADAPTAÇÃO) 

 ÁGUA , CÉLULA (procariotos e eucariotos) e tecidos 

 Relação ÁGUA, solo, PLANTA, atmosfera 
 
Tabela 1 - Componente da Rede Temática Água  

 

  

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: ENERGIA 
ENERGIA 

 FLUXO DE ENERGIA NAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 

 CICLOS BIOGEOQUÍMICOS E AGRICULTURA 
 

 MEIO AMBIENTE E ENERGIA 
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 Obtenção e FLUXO DE ENERGIA NOS SERES VIVOS  

 FLUXO DE ENERGIA NOS ECOSSISTEMAS, CADEIA E TEIA ALIMENTAR 
e FOTOSSÍNTESE 

 MEIO AMBIENTE: Recursos naturais / Combustíveis fósseis 

 RESPIRAÇÃO (IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA): BALANÇO ENERGÉTICO; 

 AERÓBICA; ANAERÓBICA; FOTOSSÍNTESE (IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA; 
O2- 

 IMPORTÂNCIA PARA VIDA NA TERRA) 

 ENERGIA QUÍMICA DOS ALIMENTOS: Proteínas, carboidratos, lipídios, 
vitaminas e sais minerais 

 Pirâmide alimentar 

 REAÇÕES QUÍMICAS 

 EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 GRANDEZAS VETORIAIS 

 Energia e MOVIMENTO  

 AS LEIS DE NEWTON 

 tipos DE ENERGIA e suas transformações 

 FONTES DE ENERGIA 

 Conservação de energia 

 Trabalho de uma força 

 Potência 

 Rendimento  

Tabela 1 - Componente da Rede Temática Energia  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: CONSUMO 
CONSUMO 

 FACILIDADE DE PRODUÇÃO E ACESO AOS PRODUTOS (principalmente 
pela tecnologia e o avanço dos meios de comunicação  

 Lixo como fonte de energia 
 Limites dos recursos energéticos e consumo 

 PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETING, E MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E MÍDIAS 

 GRANDES EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO E SUA INFLUENCIA 
MUNDIAL 

 CONSUMISMO  

 ALIMENTOS: Produtos da agricultura: DE onde vem os alimentos que eu 
como? 

 ALIMENTAÇÃO PADRONIZADA 

 ALIMENTAÇÃO E OS HÁBITOS DE CONSUMO 
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 Gasto energético na produção de diferentes alimentos 

 Custo energético do transporte de alimentos 

 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: Modificação do meio natural para produção 
de alimentos e insumos 

 AGROTÓXICOS 

 CICLO DO CARBONO: Agrotóxicos e produtos orgânicos; Recursos 
naturais / Combustíveis fósseis 

 SOLOS 

 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS O CONCEITO DE ÁGUA VIRTUAL 

 GRANDEZAS ESCALARES 

 Rendimento de máquinas térmicas 

 Cálculo de vazão 

 Consumo elétrico 

 Trabalho realizado por uma força 

 Potência mecânica e Elétrica 

 Desenvolvimento de motores a combustão menos poluentes e mais 
econômicos 

Tabela 3 - Componente da Rede Temática Consumo 
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: MODOS DE PRODUÇÃO 
MODOS DE PRODUÇÃO 

 DIFERENTES MODOS DE PRODUÇÃO: Técnicas  

 DIFERENTES FORMASDE AGRICULTURA 

 Eficiência do gasto de energia em diferentes modos de produção  

 TRANSGÊNICOS: OGM  

 Gene, hereditariedade, cromossomos, DNA, RNA, mutação, híbridos 

 DOMESTICAÇÃO: SELEÇÃO ARTIFICIAL; POPULAÇÃO; ALELO, DNA; 

 VARIABILIDADE GENÉTICA 

 CONCEITO DE ESPÉCIE 

 SELEÇÃO NATURAL (EVOLUÇÃO) 

 ENGENHARIA GENÉTICA 

 MANUTENÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE 

 MEIO AMBIENTE: Recursos naturais / Combustíveis fósseis; Reação de 
Combustão; Poluição; Lixo / resíduos 

 CICLO DO CARBONO 

 Transporte  

 Máquinas térmicas 

 Ciclo de Carnout 
 Potencial elétrico 
 Corrente elétrica 
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 Resistência elétrica 

 Modelos de geradores elétricos 

 Circuitos elétricos 

 Campo magnético 

 Indução eletromagnética 

 TECNOLOGIA  

 USO DE ENERGIA 

Tabela 2- Componente da Rede Temática Modos de Produção  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: SISTEMAS ECOLÓGICOS 
SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 DIFERENTES FORMAS DE AGRICULTURA E SUA INFLUÊNCIA NOS 
SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 O uso de agrotóxicos 
 

 SISTEMAS, ECOSSISTEMAS, AGROECOSSISTEMAS 

 ORIGEM DA VIDA: Composição química do planeta para surgimento da 
vida 

 EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 Propriedades ondulatórias do som 

 Frequência, altura e espectro sonoro 
 FLUXO DE ENERGIA 
 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

 DINÂMICA DE POPULAÇÕES (discussões como taxa de natalidade e 

 mortalidade  

 Conservação de energia 

 Temperatura, pressão, umidade e sua relação com a vida 

 SISTEMAS, ECOSSISTEMAS, AGROECOSSISTEMAS 
 Usinas hidrelétricas 

 Usinas térmicas 

 Usinas atômicas 

 POLUIÇÃO SONORA 

 INDUSTRIA 

 Sistemas eletrônicos que controlam emissão de gases 

 poluentes – injeção eletrônica de combustível dos automóveis e 
motocicletas 

 Controles para amenizar o aquecimento global 

 Conservação de energia 

Tabela 3 - Componente da Rede Temática Sistemas Ecológicos  
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COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

 

 RADIOQUÍMICA; tratamento de doenças por meio de elementos 
radioativos 

 O uso do laser em cirurgias 
 ÓTICA: Lentes esféricas –aplicação em óculos; Como se dá a visão do 

olho humano – formação de imagens; Instrumentos óticos 
 MÁQUINAS TÉRMICAS: Refrigeradores – geladeiras;  Ar 

 condicionado; Chuveiro elétrico 

 FÍSICA MODERNA 

 Tratamentos e prevenções de doenças por meio de substâncias e 

 equipamentos: raios x e aparelhos de ressonância magnética 
 

 Influência das ondas eletromagnéticas sobre os seres vivos 

 POLUIÇÃO  

 DIFERENTES AGROECOSSISTEMAS E SAÚDE HUMANA 

 ATMOSFERA 

 ÁGUA 

 Termodinâmica e conforto térmico 

 Umidade relativa 

 HIGIENE PESSOAL 

 SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL 

 ALIMENTOS: Constituição química dos alimentos; Cadeia alimentar; 
Pirâmide alimentar; Hábitos alimentares 

Tabela 4 - Componente da Rede Temática Saúde e Qualidade de Vida  

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: TECNOLOGIAS 
TECNOLOGIAS 

 RECURSOS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 

 Radiação solar e produção de alimentos 

 Compostagem 

 INFORMÁTICA NO CAMPO 

 ENERGIA LIMPA: Solar; Eólica; Turbinas hidráulicas 

 Bombeamento de água 

 MATÉRIA: Mudanças de estados físicos 

 REAÇÕES QUÍMICAS: Resíduos Químicos 

 TECNOLOGIA QUÍMICA: Nanotecnologia  

 Formas de geração de energia elétrica 

 aerodinâmica  
 Eletromagnetismo: (Ondas eletromagnéticas; Efeito 

fotoelétrico;Semicondutores;Efeito Doppler;Teoria atômica: Raios x e 
aparelhos de ressonância magnética 

 BIOTECNOLOGIA 
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 MELHORAMENTO GENÉTICO 

 Máquinas térmicas; Ciclo de Carnout 

 Sistema de injeção eletrônica em veículos 

 Telecomunicações: transmissão e recepção de dados, criação do 
telefone e celulares, internet 

 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

Tabela 7 - Componente da Rede Temática Tecnologias  
 

 

COMPONENTE DA REDE TEMÁTICA: HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL 
HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL 

 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 História da ciência 

 Impactos sociais da ciência e da tecnologia 

 A descoberta da eletricidade 
 COMBUSTÍVEIS   
  
 Meios de Transporte 

 TECNOLOGIA 

 Nanotecnologia  

 Catalisadores  

 Reciclagem  

 A nanotecnologia como forma de melhorar os meios de 

 comunicação 

 Estudos climáticos como forma de prevenção e diagnósticos e 

 áreas vulneráveis 

 ATUAL SITUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO MUNDO 

 HISTÓRIA DA AGRICULTURA 

 MODERNIZAÇÃO DO CAMPO 

 REVOLUÇÃO VERDE 

 Agrotóxicos  

 O uso da tecnologia química na evolução da agricultura 

 Agricultura orgânica e hidropônica 

 EVOLUÇÃO HUMANA 

 Produção E Produtividade 

 Fontes de energia 

Tabela 8 - Componente da Rede Temática  História e Dinâmica Social com categorias 

  

 

 Logo abaixo está o quadro das ementas dos componentes da rede, elas 

foram construídas também pelo coletivo de professores. 
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COMPONENTES DA REDE TEMÁTICA ‘AGRICULTURAS’ 

• Água: As características químicas, físicas e biológicas do recurso 
vital que está presente nos modos de produção e relaciona-se 
diretamente com as fontes/formas de energia e o consumo. 

• Energia: Essencial para compreender os processos na natureza, 
por meio de suas variações e transformações, da qual os modos 
de produção e as tecnologias  são dependentes.  

• Consumo: processos sócio-históricos de seleção e uso de bens e 
serviços dos ecossistemas para satisfação de necessidades 
humanas; equilíbrio e desequilíbrio entre disponibilidade e 
consumo. 

• Modos de produção: distintas formas de produção vegetal e animal 
(p. ex. agricultura tradicional, mecanizada, agroecológica, 
extrativista), suas relações e implicações nos sistemas ecológicos 
e na dinâmica social. 

• Tecnologia: Aplicação de conhecimentos tradicionais e científicos 
que influenciam os modos de produção. 

• Sistemas Ecológicos: Biodiversidade, interações, estrutura trófica, 
fluxos de energia, ciclos da matéria e alterações sofridas em 
decorrência dos modos de produção que se relacionam à saúde e 
qualidade de vida.  

• Saúde e qualidade de vida: A relativa harmonia entre o indivíduo e 
seu ambiente, dentro de um contexto histórico e social. 

• História e dinâmica social: Os fatores sociais, econômicos e 
políticos que influenciam as sociedades ao longo do tempo, que 
por sua vez influenciam e são influenciados pela Ciência e a 
tecnologia.  

 

 Para a rede temática, foi uma opção não apontar níveis de aprofundamento 

ou níveis de complexidade, cabendo ao professor utilizar da maneira mais adequada 

ao desenvolvimento de seus estudantes. 

 Inicialmente como já mencionado, deve-se partir do conhecimento da 

realidade, da turma e em que medida o professor sente-se seguro num trabalho a 

partir de temas. Por conseguinte, pode-se dar início ao estudo por qualquer um dos 

componentes, tendo em vista suas inter-relações. Além disso, os conteúdos 

destacados em vermelho são conteúdos presentes em mais de um componente, 

apontando para seu caráter relacional e complementar ao entendimento da 

complexidade do tema central.  

 A rede construída não é um fim em si mesma, são potenciais currículos 

construídos sob o enfoque CTS que pode auxiliar na formação cidadã . As práticas 

de cada professor devem ser pautadas nos pressupostos CTS para que essa 

proposta possa ter sentido, não basta ter um currículo reconfigurado sem haver 

reflexões teóricas e epistemológicas. 
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Possibilidades de uso 

  

 A professora e o professor podem dar início ao seu percurso por qualquer um 

dos componentes. Oferecemos um exemplo: 

 

Modalidade de Ensino: Fundamental 9º ano 

 

 

Aqui iniciamos o percurso pelo componente ÁGUA em seguida para MODOS DE 

PRODUÇÃO, HISTÓRIA E DINÂMICA SOCIAL, SISTEMAS ECOLÓGICOS, 

ENERGIA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, CONSUMO TECNOLOGIAS 

respectivamente. Mas o percurso pode e deve atender ao processo pedagógico 

estabelecido entre o educador e seus educandos, estando sujeito às modificações 

que se façam necessárias. 

 Esperamos que o material seja útil e que ele seja uma fonte de inspiração e 

ponto de partida para diversas possibilidades do ensino de ciências nas escolas do 

campo.  
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Prezado Professor, 

Diante das novas funções educacionais no que diz respeito à formação cidadã, o 

currículo deve ser fruto de decisões coletivas que valorizem a cultura de uma determinada 

sociedade no qual está inserido. 

 Assim sendo, a escola como espaço formador que é, deve atuar como 

intermediadora entre o aluno e a realidade que o cerca com ações que visem o crescimento 

do sujeito, possibilitando um espaço para reflexão, discussão e construção do 

conhecimento, formando cidadãos capazes de criticar e se posicionar diante da sociedade.  

A inclusão da Educação Ambiental nas práticas escolares pode ser traduzida como 

a inserção da escola e dos saberes dos seus sujeitos, em um movimento de reflexão e 

análise do seu cotidiano (CURRIE, 1998). Com base nisso, a proposta do tema gerador é 

uma alternativa metodológica para o ensino em EA. Isso porque ela emerge da realidade 

social e histórica dos indivíduos envolvidos trazendo maior significado dos conteúdos 

para os educandos, que atuam como sujeitos participativos do processo.  

Buscando contribuir para a formação cidadã crítica e auxiliar o trabalho dos 

colegas professores, apresento a seguir, uma descrição da proposta didática baseada na 

metodologia dos temas geradores em Paulo Freire para a construção curricular. Vale 

ressaltar que será feito um paralelo entre o que diz a teoria e como foi realizado o trabalho. 

Prontos para o desafio? 

 

 

A PROPOSTA DO TEMA GERADOR PARA A EDUCAÇÃO 

 

Buscando conhecer experiências práticas de construção curricular a partir dos 

temas geradores, alguns trabalhos foram observados, como, por exemplo, os trabalhos de 

Gouvêa da Silva (2004), Lucatto & Talamoni (2007), Ribeiro et al. (2007), Xavier (2008), 

Costa et al. (2011), Rodrigues (2010), Iurczaki (2007), Silva (1997), Silva (2006), Jesus 

et al. (2013) e Mello et al. (2012).  

O tema gerador está fortemente ligado a uma concepção progressista e 

transformadora da educação escolar, que tem como uma de suas características a 

estruturação curricular articulada ao trabalho de temas (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011). A busca da renovação curricular a partir da perspectiva de temas 

geradores tem como pioneiros Freire e Snyders.  



Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p.189), ancorados em Paulo Freire e 

George Snyders, defendem a utilização da abordagem temática como sendo:  

“Perspectiva curricular cuja lógica de organização é estruturada com 

base em temas, com os quais são selecionados os conteúdos de ensino 

das disciplinas. Nessa abordagem, a conceituação científica da 

programação é subordinada ao tema”. 

 

A contribuição de Freire e Snyders, entre outros, para a proposta dos PCNs, 

estruturam o currículo da educação fundamental em temas transversais (ética, pluralidade 

cultural, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo) e cada disciplina em eixos temáticos 

(DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Não basta simplesmente “inserir 

temas sociais no currículo, se não houver uma mudança significativa na prática e nas 

concepções pedagógicas” (AULER, DALMOLIN e FENALTI, 2009, p. 71). 

Ao apreciar algumas experiências práticas de alguns autores, pude notar que 

muitos ainda não possuem clareza quanto à metodologia do tema gerador na concepção 

freireana. Paulo Freire defende que o princípio desse processo se dá com o conhecimento 

da realidade do educando e não simplesmente com a imposição de um tema pelo 

educador. Se ocorre essa imposição, logo o outro deixa de ser sujeito para ser um objeto. 

Portanto, dentre os trabalhos observados os que de fato se propuseram a trabalhar com os 

temas geradores em Freire foram Gouvêa da Silva (2004), Iurczaki (2006) e Silva (2006). 

A educação libertadora é referência e inspiração para a educação que busca a 

tematização do ambiente com caráter crítico, transformador e emancipatório (TOZONI-

REIS, 2006). 

 

 Como estruturar o currículo? 

 

Na concepção freireana, os temas a serem estudados são obtidos mediante a 

investigação temática (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). Essa 

investigação além de proporcionar o trabalho interdisciplinar, permite uma interação 

direta com a comunidade envolvida no processo ensino-aprendizagem (PERNAMBUCO, 

1993). A dinâmica de elaboração do programa pode ter seu processo caracterizado em 

cinco etapas que interagem constantemente entre si.  

A primeira etapa consiste no levantamento preliminar das condições locais em 

que residem os alunos e seus familiares. Acontece através de pesquisas documentais sobre 

a região, visita à comunidade, conversa com os moradores e representantes locais. 



Na segunda etapa, a partir da análise do material coletado, o investigador busca 

escolher as falas que expressam as visões ingênuas de mundo dos envolvidos. Tenta-se 

encontrar situações que sintetizam contradições a serem compreendidas pelos professores 

e alunos. Tais situações poderão vir a ser os temas geradores.  

Na terceira etapa, denominada por Freire de círculos de investigação temática, 

ocorrerá a dinâmica da codificação-problematização-descodificação dos temas e 

situações escolhidas. A codificação é a apreensão do sujeito sobre um problema 

existencial. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), afirmam que o ponto chave da 

problematização dos conhecimentos é suscitar no aluno a necessidade de adquirir outros 

que ainda não possui. Busca-se caracterizar a situação em questão como um problema a 

ser enfrentado. A problematização possibilitará a superação da visão ingênua para uma 

visão crítica e reflexiva de sua realidade a fim de exercer os “atos-limites”, ou seja, estes 

“implicam numa postura decisória frente ao mundo, do qual o ser se “separa”, e, 

objetivando-o, o transforma com sua ação” (FREIRE, 2014, p. 126). A descodificação é 

a “análise e consequente reconstituição da situação vivida” que permite ir além da 

abstração promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos (FREIRE, 2014, p. 

153). Essa dinâmica é delineada e usada pelos professores envolvidos.  

Na quarta etapa, conforme os resultados forem sendo obtidos, é realizada a 

redução temática, ou seja, a fase da construção do programa e planejamento de ensino. 

Tal como afirma Paulo Freire (1987, p.160-161):  

“Feita a delimitação temática, caberá a cada especialista, dentro de seu 

campo, apresentar à equipe interdisciplinar o projeto de ‘redução’ de 

seu tema. [...] Neste esforço de ‘redução’ da temática significativa, a 

equipe reconhecerá a necessidade de colocar alguns temas 

fundamentais que, não obstante, não foram sugeridos (...) quando da 

investigação. Se a programação educativa é dialógica, isto significa o 

direito que também tem os educadores-educandos de participar dela, 

incluindo temas não sugeridos. A estes, por sua função, chamamos 

‘temas dobradiça’”.  

 

Segue-se a quinta etapa, em que os temas são trabalhados pelos educadores que 

planejam suas atividades e as discutem com outros professores que acompanham a mesma 

turma. Posteriormente, esse planejamento e a forma como foi construído pode ser 

apresentado aos estudantes para possíveis mudanças se necessário. 

 

 

 



 A construção curricular a partir da práxis 

 

A primeira etapa consistiu em um levantamento preliminar das condições locais 

onde residem os alunos e seus familiares. Através do diálogo em sala e de pesquisa feita 

pelos educandos sobre os bairros, foi possível observar a localidade em que a maioria dos 

educandos moram, os pontos negativos e positivos de morar lá e os principais problemas 

vivenciados pela comunidade. Foi possível observar que a maioria dos educandos 

entregaram a pesquisa, diferentemente dos trabalhos do bimestre anterior. Ou seja, houve 

maior empenho e dedicação.  

Inspirada na estratégia proposta por Bley (1996), o próximo passo contou com 

uma visita à comunidade. Os educandos desempenharam o papel de guias e a 

pesquisadora o de visitante, que não era familiarizada com o local. Dadas as dificuldades 

operacionais em levar todos os estudantes, a aplicação foi limitada a três educandos que 

ficaram livres para apresentar o bairro de Sobradinho II à pesquisadora. As informações 

prestadas foram gravadas e anotadas em um diário de campo. As falas mais recorrentes 

giravam em torno de assuntos relacionados à violência e às drogas. 

Ainda nesta fase foi realizado também um levantamento de dados, que constitui-

se de fontes documentais obtidas no site da administração regional de Sobradinho-DF, 

acerca da história da região administrativa e do contexto em que está inserida.  

Na segunda etapa, a partir da análise dos dados obtidos, foram escolhidas 

situações que sintetizam contradições a serem compreendidos pelo professor e 

educandos. Ou seja, a partir dos olhares e das explicações dadas por eles para os 

problemas levantados, foram selecionadas falas que representaram as ‘situações-limites’. 

São situações que se apresentam ao homem como determinantes históricas, opressivas, 

na qual não cabe outra alternativa senão adaptar-se a elas (FREIRE, 2014).  

Na terceira etapa, a partir da escolha de falas que poderiam se revelar os temas 

geradores, houve um diálogo em sala que contemplaram algumas falas originadas das 

etapas anteriores. 

Para favorecer o diálogo, a sala foi organizada em círculo e cada uma das frases 

foram escritas em papéis separados colocadas no centro do círculo. Um educando pegava 

uma frase, lia para os colegas e colocava a sua opinião e logo era aberto para toda a turma 

comentar. A partir do que eles falavam buscava-se a problematização e desestabilização 

do sujeito, ou seja, a descodificação da situação que contribui para ir além da abstração 

com a percepção crítica promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos 



(FREIRE, 2014). Esse momento foi muito enriquecedor e praticamente todos os 

estudantes participaram. Tive a oportunidade de conhecer mais situações vivenciadas por 

eles e consequentemente houve uma maior aproximação.  

Na quarta etapa, conforme os resultados foram obtidos, foi realizada a redução 

temática. É a fase da construção do programa e planejamento de ensino a partir das falas 

significativas (organizadas em quadrados), conforme estrutura abaixo. Os tópicos 

colocados após as falas referem-se aos conteúdos que podem ser abordados  

Vale ressaltar que a programação é considerada interdisciplinar pois envolve 

conhecimentos de várias áreas, na busca de uma visão integral acerca da problemática 

central: violência. 

  



Relações entre falas: Programação interdisciplinar. 

Questão geradora da área: Por que assuntos relacionados à violência são alvo de 

interesse dos adolescentes? 

Conceitos: Violência, desigualdade social, meio ambiente e cidadania. 

 

 

 

 

  

A violência faz parte do ser humano, ela faz 

parte da nossa história. A sociedade já está 

acostumada com a violência. 

A violência está muito presente hoje em dia, 

precisamos saber votar em políticos que não 

roubam o dinheiro do povo e invista em 

segurança pública. 

A desigualdade entre as pessoas é o que leva 

outras a praticarem a violência por justiça. 
Pois a vida hoje é muito ruim, os pais não 

ligam para os filhos e eles entram na violência 

e nas drogas. 

 As causas da violência na sociedade 

brasileira  

 Tipos de violência  

 Preconceito X Diversidade humana 

 Relação homem X Meio ambiente 

Todos os dias nós presenciamos um ato de 

violência: na TV, nos jornais, em todos os 

cantos. 

As polícias prendem esses bandidos 

impiedosos, mas de que adianta se a lei solta. 

 A importância das leis 

 Direito penal X Criminalidade 

 Violência e direitos humanos 

 Direitos e deveres do cidadão 

 Desigualdade social X Meio 

ambiente 

o Urbanização 

o Habitação 

o Saneamento básico 

o Consumismo 

o Lixo e reciclagem 

o Desenvolvimento 

sustentável 

 Responsabilidade por danos 

socioambientais 

 O crime e a imprensa  

 A TV e seu poder de formação da 

opinião pública 

 A veracidade das reportagens 

televisivas 

 Fatores que influenciam as pessoas a 

usarem drogas 

 Relações familiares 

 Drogas 

o O que são? 

o Como atuam no corpo? 

o Quais as consequências 

do seu uso? 

 Drogas X Criminalidade 

 Estado e políticas públicas 

 Movimentos sociais e participação 

política 

 Cidadania 



Como observado na programação curricular, não existe uma fala específica que 

dá início a aplicação, pois todas as falas significativas estão interligadas e o professor tem 

a mobilidade de dar início ao trabalho por qualquer uma delas. Em relação aos conteúdos, 

outros podem ser inseridos. 

 

 Como organizar a prática pedagógica? 

 

Inspirados no processo de codificação-problematização-descodificação expostos 

por Freire, os autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) discutem a organização 

da prática educativa com base na dimensão dialógica e problematizadora. Eles propõem 

a transposição da concepção de educação em Freire para a educação formal que é 

caracterizada nos três momentos pedagógicos (3MP) (MUENCHEN e DELIZOICOV, 

2012):  

Estudo da Realidade (ER) ou Problematização Inicial: apresentam-se 

situações reais que os educandos conhecem e vivenciam e que estão envolvidas nos 

temas. Este é o momento em que os alunos são desafiados a expor seus pensamentos sobre 

as situações e os professores têm a oportunidade de conhecer o que os educandos pensam. 

Cabe ao professor promover essa descodificação inicial ao ouvir e questionar, 

compreender e desequilibrar os demais participantes, de forma que sintam a necessidade 

de adquirir novos conhecimentos (PERNAMBUCO, 1993). 

Organização do Conhecimento (OG): neste momento, sob a orientação do 

professor, os conhecimentos indispensáveis para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são estudados. “O que orienta essa etapa é a tentativa de propiciar 

saltos que não poderiam ser dados sem o conhecimento do qual o organizador (educador) 

é o portador” (PERNAMBUCO, 1993, p. 34).  

Aplicação do Conhecimento (AC): destina-se a abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo assimilado pelo educando, para analisar e interpretar as 

situações. É o quando ocorre a junção da fala do educando com a fala do educador, em 

que uma não se sobrepõe a outra, mas juntas exploram as perspectivas criadas no sentido 

da superação (PERNAMBUCO, 1993).  

Essa prática didático-pedagógica fundamentada na dialogicidade e na 

problematização, possibilita a constante presença dos elementos que compõem as 

situações significativas da comunidade envolvida. Constitui desafio para os educadores 

localizar as limitações nas compreensões dos alunos e sistematizar as problematizações 



dessas apreensões, em um processo dinâmico que promova a conscientização 

(MUENCHEN e DELIZOICOV, 2012). Vale ressaltar que os 3MP, em relação ao tempo, 

não se separam. É sobretudo um lembrete que nos leva a refletir aonde queremos chegar, 

para que o diálogo entre os sujeitos não se torne um monólogo (PERNAMBUCO, 1993). 

 

 A aplicação curricular a partir da práxis 

 

Considerando a quinta etapa como aquela que se dá a dinâmica em sala, buscou-

se contemplar os três momentos pedagógicos: estudo da realidade, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Com base na fala significativa: Pois a vida hoje é muito ruim, os pais não ligam 

para os filhos e eles entram na violência e nas drogas. O tópico programático a seguir é 

um esboço do que foi planejado. 

 

Quadro 1: Planejamento de atividade. 

Tópico programático: Drogas e juventude 

Estudo da realidade (ER) Organização do 

conhecimento  

(OC) 

Aplicação do conhecimento (AC) 

1. 1. O que leva uma pessoa a 

usar drogas? 

2. 2. Quais são as drogas que 

você conhece? 

3.  Como elas agem no corpo? 

4.  Quais as consequências do 

seu uso? 

 As influências do meio 

sobre a vida dos sujeitos. 

 Conceito de drogas. 

 Classificação das drogas 

em lícitas e ilícitas. 

 O que é a maconha, a 

cocaína, o crack, a 

bebida alcoólica, o 

tabaco e o narguilé. 

 A atuação delas no 

organismo. 

 As consequências do seu 

uso. 

Retomar a fala que justifica o uso 

das drogas como fuga dos 

problemas.  

Se as drogas é uma fuga da 

realidade, então buscar outras 

formas para fugir dos problemas 

também pode ser considerado como 

droga? Quais as diferenças entre 

elas? 

 

O desenvolvimento dessa atividade iniciou-se com um diálogo em que teve como 

base as questões descritas no ER.  



Entre as drogas listadas, selecionei as cinco mais recorrentes para que os 

educandos pesquisassem a respeito, posteriormente, na biblioteca. Foram elas: maconha, 

cocaína, crack, bebida alcóolica e tabaco. As pesquisas foram realizadas com base em 

livros didáticos sobre o tema. 

No momento seguinte, organizei alguns slides com mais informações e imagens e 

aproveitei para falar sobre o narguilé. Muitos deles afirmaram já ter feito o uso dessa 

droga, mas não tinham consciência que ela também é considerada como tal. Eles tiraram 

muitas dúvidas, compartilharam vivências e algumas informações que tinham aprendido 

com a pesquisa. Ao final dos slides passei um vídeo intitulado “Escolha viver sem 

drogas”. O Vídeo retratou a história de um jovem que no caminho para a casa, logo após 

a escola, se depara com diversas situações na qual é tentado a usar drogas. O vídeo aborda 

ainda a questão da violência familiar e da solidariedade para com o próximo. A animação 

contribuiu para uma reflexão sobre o uso das drogas e a postura do jovem diante das 

influências sociais e ambientais. 

Logo depois os educandos fizeram uma atividade relacionada que continha 

algumas perguntas a serem respondida e entregues à professora. 

Na aula seguinte foi dada a continuidade no assunto. Iniciamos nosso diálogo com 

uma fala dita por um estudante que justificou a inserção de uma pessoa nas drogas: Muitos 

usam drogas para fugir dos problemas. Com isso foi possível retomar alguns conceitos 

anteriores, como por exemplo o conceito de drogas, e ampliá-los.  

Algumas indagações orientaram nossa discussão, como:  

1. O que você faz diante de um problema?  

2. Se as drogas é uma fuga da realidade, então ir jogar videogame, fazer compras, 

sair com os amigos, entre outros, também podem ser considerados como drogas? O que 

é droga? Quais as diferenças entre elas?  

Nesse momento foram apontadas várias situações que ajudam a fugir dos 

problemas, por exemplo: sair com os amigos, nadar, jogar videogame e fazer compras. 

Chegamos à conclusão que droga é tudo aquilo que prejudica a vida de uma pessoa, não 

só a questão física e emocional, mas também a parte afetiva e social. 

Na aula seguinte abordarmos o consumismo como uma possibilidade de fuga dos 

problemas, como segue o planejamento abaixo (quadro 2): 

 

 

 



Quadro 2: Planejamento de atividade. 

Tópico programático: Consumismo. 

Estudo da realidade (ER) Organização do 

conhecimento  

(OC) 

Aplicação do conhecimento (AC) 

3. 1. Se você ganhasse R$ 

500,00 ou R$1.000,00, com o 

que gastaria? 

4. 2. Você precisa de tudo o que 

você compra? 

3.  Ter mais coisas é sinônimo 

de felicidade? 

4. O que dizem as 

propagandas televisivas? 

Quem está por trás delas? 

5. Para ser feliz é preciso ser 

consumista? 

6. Você é o que você tem? 

7. O que é ser bem sucedido e 

fracassado? 

 As influências do meio 

sobre a vida dos sujeitos. 

 Consumismo como fuga 

da realidade. 

 O valor do sujeito pelo o 

que é. 

 A origem dos objetos de 

consumo. 

 Ostentação. 

 Negação da identidade 

em prol dos objetos. 

 Violência X 

Consumismo. 

 

Usar imagem feita por um 

estudante para problematizar sobre 

a questão da aceitação, 

consumismo e criminalidade. 

- O consumismo pode ser 

considerado uma forma de 

violência? Em que sentido? 

- Ser consumista é uma forma de 

praticar a violência por justiça? 

Afinal, já que a desigualdade social 

é o que leva parte das pessoas a 

praticarem a violência, o desejo 

pelo consumo e pela aceitação 

também pode ser considerada? 

- O que é ser aceito? 

- O que fazer para não se tornar 

escravo do consumismo? 

 

As perguntas descritas no estudo da realidade, foram as questões base para o 

diálogo sobre o tema. 

Para a organização do conhecimento os educandos assistiram o vídeo “A história 

das coisas”, que aborda a questão do consumismo enfatizando a influência da mídia, de 

forma que as pessoas trabalham, veem as propagandas e compram. É como um ciclo 

vicioso trabalhar-ver-comprar. Destaca ainda a questão da exploração de matéria-prima e 

de mão de obra barata, a produção de lixo e descarte indevido. Além disso discutimos 

sobre os pontos destacados no planejamento descrito no quadro 2. 

Para retomar a questão da aceitação, do homem que é tratado como coisa e da 

ostentação, foi usado um desenho feito por um estudante do 7˚ ano. Neste desenho ele 

retratava seu bairro através de um jovem que se vestia de roupas de marca e ainda fazia o 

uso de drogas e armamento de fogo. Através da imagem dialogamos também sobre a 

relação do consumismo com a violência e da violência com a justiça.  



Nesse momento buscou-se contemplar o terceiro momento pedagógico (AC). Para 

isso retomamos o conceito de violência a partir da fala significativa: A desigualdade entre 

as pessoas é o que faz outras a fazerem a violência por justiça. Dialogamos ainda sobre 

as questões base descritas no planejamento acima. 

Vale ressaltar que sempre ao final das aulas, os educandos faziam anotações no 

caderno sobre o que foi discutido na aula. Isso possibilita que os estudantes que não têm 

facilidade em se expressar em público, se expressem de outra forma. O professor pode 

sugerir que os educandos entreguem esses registros, o que pode fornecer um feedback 

sobre o ensino e aprendizagem. 

 

COMO A METODOLOGIA CONTRIBUIU PARA A EDUCAÇÃO? 

 

Como professora-pesquisadora, pude vivenciar e refletir sobre dois pontos 

principais em minha prática. O primeiro refere-se ao momento anterior a proposta, no 

qual, assim como muitos outros colegas, adotava a postura antidialógica na maioria das 

aulas por mim ministradas. Acredito que contribui, de maneira não intencional, para o 

aumento da falta de significado na educação escolar na vida de alguns estudantes.  

O segundo ponto, surgido a partir da minha insatisfação sobre minha prática, 

refere-se ao momento durante e pós-mediação. Nesse período algumas dificuldades foram 

encontradas, por exemplo, quanto a metodologia freireana. Ainda que tivesse lido vários 

trabalhos práticos, a clareza foi estabelecida na práxis. É de se considerar que esse 

processo metodológico é mais trabalhoso, mas também é mais significativo e prazeroso. 

Através dessa proposta pude ter maior aproximação com os educandos e vice-versa, e 

também com suas realidades. Isso contribuiu muito para processo de ensino-

aprendizagem, pois, definitivamente, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2014, p. 95).  

Ainda que o envolvimento de outros docentes tenha sido alcançado, houve grande 

aceitação dos educandos para esta proposta inovadora. Muitos deles afirmaram ter 

gostado do ambiente dialógico, porque a aprendizagem se tornou mais fácil devido a 

dinâmica proposta. Outro aspecto destacado pelos educandos foi a relação do 

conhecimento com o dia-a-dia, ou seja, os temas foram significativos para eles. O 

resultado mais marcante foi o envolvimento dos estudantes, que inicialmente 

encontravam-se passivos e durante o processo se tornaram sujeitos de sua própria história.  
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