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RESUMO 

 

Utilizando o Sol como suma causa e a ideia de que o ensino de Astronomia, bem 
como o de Física Moderna, devem ser incorporados à prática de sala de aula no 
ensino médio, esta pesquisa desenvolveu uma proposta didática que enfatizou 
conteúdos dessas duas áreas do conhecimento. O estudo do Sol foi o ponto de 
partida para a inserção dos conteúdos que foram abordados. A escolha deste tema 
se justifica por seu potencial para o desenvolvimento de propostas pedagógicas 
interdisciplinares, por seu potencial motivador e pelo fato de que os alunos dispõem 
de conhecimentos prévios sobre o mesmo. Os conteúdos abordados durante a 
intervenção didática foram: Sistema Solar, radiação térmica, modelo do corpo negro 
e a emissão descontínua de energia pela matéria, proposta por Max Planck em 
1900. A intervenção educacional foi desenvolvida na Escola Estadual “Amaro 
Cavalcante,” localizada no município de São Tomé, estado do Rio Grande do Norte, 
Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram os alunos da 3ª. série do turno vespertino 
(Turmas A e B) do ensino médio no ano de 2014. O objetivo geral deste trabalho de 
dissertação de mestrado profissional é contribuir para a melhoria do ensino de Física 
na referida escola, mais especificamente nas turmas já mencionadas, bem como no 
país em geral, através disponibilização do registro na Internet para apreciação de 
outros professores brasileiros interessados. Quanto à metodologia, esta investigação 
segue uma abordagem predominantemente qualitativa; os instrumentos para coleta 
de dados foram a aplicação de questionários diagnósticos, a observação participante 
natural e exercícios sobre conteúdos contemplados durante as aulas. O produto 
educacional foi composto por três unidades didáticas, compondo um conjunto de 
seis planos de aula, todos integralmente implementados. Este trabalho enfatiza as 
principais justificativas constantes na literatura sobre a inserção dos conteúdos de 
Astronomia e de Física Moderna no ensino médio bem como as bases legais que 
recomendam as suas inserções nesse nível. Durante a intervenção educacional, 
foram aplicados questionários com vistas à detecção dos conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre os temas que seriam abordados nas unidades didáticas. Os 
resultados indicam que os alunos não dispunham de conhecimentos básicos sobre 
tais conteúdos, ou na melhor chance, eles dispunham de conhecimento alternativo 
distante dos conhecimentos científicos. Estes resultados foram utilizados para 
nortear as atividades pedagógicas que foram desenvolvidas. Durante a execução 
desta proposta utilizou-se uma diversidade de recursos educativos alternativos ao 
livro didático tais como reportagens, demonstração experimental, textos de livros 
paradidáticos, vídeos, entre outros. A avaliação da aprendizagem dos alunos foi 
realizada continuamente sob uma perspectiva qualitativa, com base nas diversas 
atividades realizadas durante a implementação dos planos de aula. Dessa forma, 
chegou-se à conclusão de que os discentes obtiveram um nível razoável de 
aprendizagem, repleta de significados. Os alunos se mostraram mais motivados 
para a aprendizagem de conceitos de Física e de Astronomia. A implementação 
desta proposta proporcionou uma melhoria no ensino de física nas turmas 
selecionadas na Escola Estadual “Amaro Cavalcante”.  
 
Palavras-chave:  
Astronomia; Sol; física moderna; radiação térmica; corpo negro; ensino médio. 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Using the Sun as the major cause and the idea that the teaching of astronomy as 
well as of modern physics should be incorporated into classroom practice in high 
school, this research has developed a didactic proposal that emphasized contents of 
these two fields of knowledge. The study of the Sun was the starting point for 
insertion of contents that were addressed. The choice of this theme is justified by its 
potential for the development of interdisciplinary pedagogical proposals, by its 
motivating potential and the fact that students have prior knowledge about the same. 
The contents covered during the teaching intervention were: solar system, thermal 
radiation, black body model and discontinuous emission of energy by matter, 
proposed by Max Planck in 1900. The educational intervention was developed in the 
State School "Amaro Cavalcante," located in São Tomé municipality, state of Rio 
Grande do Norte, Brazil. The subjects were students of 3rd. series of evening period 
(Classes A and B) of high school in the year 2014. The aim of this professional 
master's thesis work is to contribute to improving the teaching of physics in this 
school, more specifically in the aforementioned classes and in the country in general 
through provision of Internet registration for consideration of other stakeholders 
Brazilian teachers. As for the methodology, this research follows a qualitative 
approach; instruments for data collection were the application of diagnostic 
questionnaires, natural participant observation and exercises on contents covered in 
class. The educational product was composed of three teaching units, comprising a 
set of six lesson plans, all fully implemented. This work emphasizes the main 
justifications contained in the literature on the inclusion of Astronomy and Modern 
Physics contents in high school as well as the legal basis to recommend their inserts 
at that level. During the educational intervention, questionnaires were applied with a 
view to detecting the previous knowledge of students on the topics to be addressed 
in teaching units. The results indicate that students lacked basic knowledge about 
such content, or in the best chance they had alternative knowledge distant of 
scientific knowledge. These results were used to guide the educational activities that 
have been developed. During the execution of this proposal we used a variety of 
alternative educational resources to textbooks such as reports, experimental 
demonstration, paradidatic textbooks, videos, and more. The assessment of student 
learning was continuously performed under a qualitative perspective based on 
various activities carried out during the implementation of lesson plans. Thus, it was 
reached the conclusion that the students achieved a reasonable level of learning, full 
of meanings. Students were more motivated for learning concepts of Physics and 
Astronomy. The implementation of this proposal provided an improvement in physical 
education classes in the selected state school "Amaro Cavalcante." 
 
Keywords:  
Astronomy; Sun; modern physics; thermal radiation; black body; high school; 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O estudo das ciências naturais sempre despertou a minha curiosidade desde 

muito pequena. No entanto, o meu contato formal, mediado pela escola, com os 

conhecimentos da área de ciências da natureza ocorreu na condição de aluna no 

ensino fundamental (EF) a partir do ano de 1984. Nas séries iniciais, os meus 

professores enfatizavam mais os conteúdos de língua portuguesa e de matemática 

em detrimento das outras áreas de conhecimento. Já nas séries finais do EF tive a 

oportunidade de adentrar um pouco mais na área das ciências naturais; nesse 

período, tive um maior contato com conteúdos referentes à área de biologia e 

química. Conteúdos relacionados à física, praticamente, ficaram ausentes da minha 

formação escolar no nível fundamental. Tive também noções de astronomia, mais 

especificamente sobre o tema Sistema Solar nas aulas de geografia. 

Tendo concluído o ensino fundamental em 1991, ingressei no ensino médio 

(EM) em 1992, então ainda denominado de 2º grau. Foi nesse nível de 

escolarização que passei a ter contato com a física. A disciplina era abordada de 

forma a priorizar as equações matemáticas como fins e não como instrumentos para 

uma melhor compreensão dos conceitos físicos. O ensino era extremamente 

compartimentalizado em disciplinas estanques. As minhas lembranças me remetem 

apenas aos conteúdos sobre Movimento Retilíneo Uniforme, Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado e Lei de Coulomb. Estes conteúdos constituíram a base de 

conhecimentos na área de física ao qual tive acesso na educação básica. 

Ao finalizar o 2º grau não tinha perspectivas de ingressar no ensino superior 

devido à minha condição social. Portadora do diploma do Curso de Magistério (nível 

médio) pela CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, uma entidade 

filantrópica, pude concorrer em concurso público para lecionar no ensino 

fundamental menor (séries iniciais), mas fui alocada a trabalhar lecionando para 

crianças da educação infantil na rede municipal de São Tomé/RN, mas por apenas 

um semestre, quando assumi efetivamente o ensino de ciências no nível 

fundamental (séries iniciais).  

Seis anos após ter concluído o ensino médio, tive a oportunidade de ingressar 

em uma universidade privada, Universidade Potiguar (UnP), localizada em Natal, 
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RN, através de um programa de apoio à formação inicial de professores na 

UnP a partir de 1999. Tratava-se do Programa Especial de Formação 

Docente, uma parceria desta instituição com o governo do estado, este 

custeando fração da mensalidade. A Prefeitura de São Tomé cobriu a 

diferença e as despesas de transporte eram custeadas pelos professores que 

se interessaram. Havia a exigência de estar lecionando nas séries finais do 

nível fundamental, para as quais fui então remanejada, permanecendo como 

professora de ciências naturais. Fiz a opção por cursar a Licenciatura em física, 

pois tinha curiosidades em relação a esta área de conhecimento. Também 

apresentava dificuldades não sanadas, oriundas do período no qual cursei a 

educação básica. Finalmente, fatores que também influenciaram a minha decisão de 

cursar a licenciatura em física foram: a minha vocação para a docência e, ao mesmo 

tempo, a demanda de professores de física na região na que residia e ainda resido.   

Nesta universidade, as aulas eram ministradas às sextas-feiras e aos 

sábados; o sistema de ensino ocorria por meio de módulos, ou seja, apenas uma 

disciplina por vez. Dessa forma, as disciplinas do curso não eram ofertadas 

simultaneamente, uma nova disciplina sendo ofertada somente quando a anterior 

era concluída. Completei minha formação inicial (Licenciatura Plena) em 2002. 

Assim, adquiri embasamento para prestar minha primeira chance de um concurso 

público para professora de física e ingressar no quadro de docentes da rede 

estadual de ensino do RN, o que ocorreu somente em 2006.  

Foi justamente nessa fase, que tive um contato mais profundo com a física. 

Fiquei encantada com as “coisas” que estava aprendendo e tive a oportunidade de 

relacionar os conhecimentos adquiridos na universidade à minha vida profissional 

como professora de Ciências Naturais da rede municipal de São Tomé/RN.  

Três anos mais tarde terminei a Licenciatura em física. Foi um dia marcante 

em minha vida: Eu havia concluído o ensino superior! Um conquista antes 

impensável diante da minha condição social. Foi uma experiência muito proveitosa 

para a minha vida pessoal, acadêmica e profissional. 

Continuei a lecionar Ciências Naturais no ensino fundamental. Alguns anos 

mais tarde (a partir de 2006, como dito acima), eu prestei um concurso público para 

professora de física da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, fui 
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aprovada e passei a exercer a docência na disciplina de física da Escola Estadual 

“Amaro Cavalcante” (EEAC) na cidade de São Tomé. 

No meu cotidiano docente comecei a perceber alguns problemas da 

educação, em particular do ensino de física: um processo de ensino/aprendizagem 

que desmotiva os educadores e consequentemente os seus alunos; a carência de 

uma infraestrutura apropriada para um ambiente escolar, a desvalorização do 

profissional da educação, a falta de formação continuada etc. A soma destes fatores 

e outros se constituíram como um empecilho para uma proposta pedagógica mais 

efetiva e produtiva na área de ensino de física.   

A cada dia eu tinha mais consciência de que uma formação continuada seria 

imprescindível para a melhoria da educação básica no país e, em particular, para a 

minha vida profissional como docente na área de física. Novamente, me deparo com 

as dificuldades: como realizar um curso de capacitação profissional? Eram tantas as 

dificuldades: como professora da rede pública de ensino tinha uma baixa 

remuneração o que me impedia de pagar um curso em uma instituição privada; a 

barreira geográfica, pois a cidade na qual resido está distante, aproximadamente, 

120 km de Natal, a capital do estado; as barreiras de comunicação, pois que minha 

cidade ainda não dispunha de Internet, logo, eu não poderia fazer cursos na 

modalidade a distância; ao mesmo tempo as políticas públicas para a formação 

contínua de professores eram muito escassas e não chegavam a atender as minhas 

expectativas e as de outros colegas professores.  

Foram dez anos, longos e solitários: eu, a docência (minhas angústias e 

vitórias) e a minha crescente necessidade de qualificação profissional.  

Esta situação começou a mudar com a chegada da Internet em São Tomé, 

por volta do ano 2009. Não era nenhuma rede de banda larga como de fato ainda 

não é, mas o seu advento abriu possibilidades para que eu tivesse acesso ao 

conhecimento, à informação, algo tão precioso na sociedade contemporânea! Eu 

agora estava conectada ao mundo! As bibliotecas, as escolas, as universidades etc. 

estavam ao meu alcance, a apenas um clique. Isso era maravilhoso! 

Nas minhas pesquisas na Web comecei a procurar por cursos de capacitação 

para professores de física, foi em uma dessas pesquisas que encontrei a página do 

Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
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(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Quando 

comecei a ler as informações contidas naquela página percebi que havia um edital 

sobre o processo seletivo para mestrado profissional na área de ensino de ciências 

naturais e matemática. Fiquei eufórica com a informação. Comecei a sonhar com o 

mestrado e com a tão desejada capacitação profissional que procurava. A proposta 

do Programa atendia aos meus anseios. Decidi então me submeter ao processo 

seletivo, fiz minha inscrição, realizei todas as etapas do processo e fui considerada 

apta a ingressar no Programa. Começava uma nova fase da minha vida! 

Em 2012 comecei a cursar as disciplinas pertencentes ao currículo proposto 

pelo PPECNM, tive um pouco de dificuldades em me adaptar a nova realidade, pois 

tinha que lecionar, deslocar-me de São Tomé para Natal algumas vezes por semana 

e ainda cuidar de minha vida pessoal, em especial de uma filha ainda muito 

pequena. Foi uma jornada muito cansativa. O meu orientador foi fundamental para 

que eu permanecesse até o fim do curso, pois sempre me motivou a continuar a 

jornada. 

O mestrado do PPGECNM foi um divisor de águas em minha vida 

profissional, pois ampliou a minha visão que era muito limitada em relação ao meio 

acadêmico, mais especificamente em relação ao ensino de Física, colocou-me em 

contato com a literatura científica especializada, fez-me repensar a minha prática 

docente e me conferiu embasamento para continuar buscando o conhecimento 

mesmo após a minha egressão do PPGECNM da UFRN. 

Escolher o tema para o meu trabalho final não foi uma tarefa fácil. Muitas são 

as motivações que contribuem para a seleção um tema de pesquisa. Em meu caso, 

as principais motivações que justificam a realização deste trabalho de pesquisa 

foram: (i) queria realizar um trabalho que envolvesse diretamente os meus alunos, 

ou seja, já pretendia realizar um trabalho empírico; (ii) desejava desenvolver uma 

proposta didática menos tradicional e que motivasse mais os alunos para a 

aprendizagem de conceitos físicos; (iii) almejava trazer para a sala de aula um 

ensino de física mais contextualizado com o mundo contemporâneo.  

Estas motivações estão intimamente ligadas a uma auto-avaliação da minha 

prática docente: percebi que ao lecionar, reproduzia o modelo dos professores que 

me ensinaram, tanto na educação básica quanto no ensino superior; este modelo se 
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caracterizava por ser uma prática fundamentada na transmissão do conhecimento. 

Era a concepção bancária da educação conforme Paulo Freire (1970).  

Percebi que este modelo não funcionava para os meus alunos. Havia um 

grande desinteresse por parte dos estudantes e isso implicava em um elevado 

número de reprovações, principalmente na disciplina de física. Por outro lado, como 

educadora, ficava frustrada diante dos resultados obtidos em sala de aula.  

Diante dessas circunstâncias, acabei por desenvolver uma visão equivocada 

de que os alunos são desinteressados, e que este seria um dos principais fatores 

para o estabelecimento de uma prática educativa de qualidade. No entanto, ao 

realizar leituras diversas, participar de encontros pedagógicos e ingressar no 

PPGECNM a minha visão sofreu uma reformulação e, hoje, remeto ao sistema 

educacional brasileiro a responsabilidade por produzir alunos desinteressados e 

professores desestimulados. Como educadora, acredito que os profissionais da 

educação devem buscar alternativas para melhorarem a sua prática docente por 

meio de cursos de capacitação continuada e, simultaneamente, devem lutar para a 

elaboração e execução de políticas públicas voltadas para a melhoria da escola 

pública.  

Assim, ficou claro que eu necessitava realizar um trabalho de cunho empírico 

e que, ao mesmo tempo, tivesse potencial motivador para os alunos 

compreenderem conceitos físicos. Então, fiquei analisando: A física é uma ciência 

tão abrangente, com um amplo leque de possibilidades para desenvolvimento de 

propostas didáticas interessantes. Então, por qual área transitar para elaborar uma 

proposta didática para este trabalho de dissertação? Foi um caminho difícil até 

encontrar a resposta para esta questão. 

Neste percurso, foi concebida a ideia de trabalhar conceitos físicos, mais 

especificamente, dilatação térmica, instrumentalizados pelas Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) (esta era a proposta original ao ingressar nesta 

Pós-Graduação). Dessa forma, foi desenvolvido um projeto, com alunos do ensino 

médio da EEAC, no ano de 2013, o qual culminou com a criação de uma Wiki, a 

Wikifísica (espaço virtual colaborativo para compartilhamento e construção coletiva 

de informações). Foi uma experiência muito bem sucedida, inclusive chegando a 

produzir um trabalho que foi apresentado no Encontro Nacional de Pesquisa em 
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Educação em Ciências (ENPEC) 2013. Este trabalho está disponível no link 

<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1361-1.pdf>. 

Não foi possível seguir avante com a proposta inicial do projeto, pois o 

laboratório de informática da escola foi desativado e a sala na qual ele funcionava, 

passou a acomodar alunos, pois a matrícula na referida instituição cresceu bastante. 

Os computadores foram transportados para a biblioteca e, devido à falta de 

manutenção, pararam de funcionar. 

Foi necessário buscar um novo tema para a pesquisa. Então, o meu 

orientador sugeriu que poderíamos desenvolver uma pesquisa que associasse 

conteúdos inerentes à educação básica, mas que comumente se achavam 

ausentes. Sua sugestão era contemplar Física Moderna e Astronomia. Gostei da 

sugestão e resolvi iniciar pesquisas sobre o tema. Efetuei algumas leituras e detectei 

que muitas das dificuldades enfrentadas por docentes de física, mencionadas na 

literatura científica, se faziam presentes no meu cotidiano escolar: anacronismo no 

ensino de Física (TERRAZZAN, 1992; MENEZES, 2009); ensino propedêutico e 

formalista (MENEZES, 2000); elevado número de reprovações (FIOLHAIS e 

TRINDADE, 2003); prática docente fundamentada em fórmulas e equações 

matemáticas desprovidas de sentido físico, histórico, cultural e social (OLIVEIRA, 

VIANNA e GERBASSI, 2007); currículo de física obsoleto, desatualizado e 

descontextualizado (OLIVEIRA, VIANNA e GERBASSI, 2007). 

Realizadas algumas leituras preliminares, percebi que a sugestão do meu 

orientador era viável e pertinente tanto para buscar alternativas didáticas para os 

problemas existentes na minha realidade escolar quanto para contribuir, de forma 

geral, para a área de ensino de física na escola secundária.  Finalmente, acordamos 

que iríamos desenvolver um tema de pesquisa que contemplasse Física Moderna e 

Astronomia. Optamos por desenvolver uma proposta didática que tivesse como 

ponto de partida o estudo do Sol, pois formulamos a hipótese de que os alunos já 

deveriam ter conhecimentos prévios (pautados ou não no senso comum) sobre a 

referida estrela. Além do mais, uma proposta didática focada no Sol dispõe de 

grande potencial motivador para os alunos compreenderem conceitos básicos de 

astronomia, para o desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar questionadora 

e com possibilidades para a inserção de conhecimentos de Física Moderna 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R1361-1.pdf
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(COLOMBO JÚNIOR, 2011; AROCA, COLOMBO JÚNIOR E SILVA, 2012).  

Dessa forma, emergiu a questão que orientou esta pesquisa: É possível 

desenvolver uma proposta didática que contemple a inserção de conteúdos de 

Física Moderna e de Astronomia a partir do Sol para os alunos da 3ª série do ensino 

médio, em particular os da Escola Estadual “Amaro Cavalcante”, em São Tomé, RN? 

Esta questão culminou com a elaboração desta dissertação intitulada “Uma 

Experiência de Inserção de Astronomia e Física Moderna no Ensino Médio a 

Partir do Sol”.  

A partir da temática Sol, as unidades didáticas abordaram conteúdos como 

Sistema Solar, radiação de corpo negro e Lei de Planck da radiação térmica.  

Portanto, este trabalho de pesquisa, teoricamente referenciado e levado a 

efeito empiricamente, vem somar à literatura especializada da área. Por ser uma 

proposta aplicada em sala de aula, poderá contribuir com informações sobre a 

motivação e a aprendizagem dos alunos da EEAC bem como sobre as dificuldades 

que surgiram e como foram sendo superadas ou não durante o processo de 

implantação da mesma. Estas informações poderão contribuir para que os 

professores da educação básica reflitam sobre as possíveis possibilidades e 

limitações para a implementação de propostas didáticas focadas no ensino de 

Astronomia e de Física Moderna.   

Em relação ao PPGECNM, esta pesquisa pode contribuir para ampliação do 

acervo na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Ciências Naturais e 

Matemática bem como para ampliar os trabalhos pautados na área de ensino de 

Física Moderna, pois até 2015 as produções acadêmicas relacionadas a este tema 

ainda eram muito limitadas. Esperamos que seja útil também para inspirar e 

fomentar a discussão e realização de novos trabalhos científicos que enfatizem o 

ensino de Astronomia e de Física Moderna tanto na educação básica quanto no 

ensino superior. 

Este trabalho tem como objetivo geral “Contribuir para a melhoria do ensino 

de física na 3ª série do ensino médio em um ambiente ordinário de escola pública, a 

Escola Estadual “Amaro Cavalcante” por meio de uma proposta didática que 

contemple conceitos de Física Moderna e de Astronomia a partir do estudo do Sol”. 

Como objetivos específicos, este trabalho de dissertação almeja:  
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 Realizar levantamento sobre conhecimentos prévios dos alunos em relação 

ao Sol e ao Sistema Solar; 

 Identificar as ideias prévias dos alunos sobre o conceito de corpo negro; 

 Elaborar um conjunto de planos de aula voltados para a 3ª série do ensino 

médio focados em conteúdos de Astronomia e de Física Moderna a partir do 

Sol;  

O ensino de Física na escola de nível médio do Brasil é caracterizado por 

uma matematização desarticulada dos conteúdos e por uma ênfase excessiva e 

incompleta na área de Mecânica Clássica, desconsiderando o processo do 

desenvolvimento científico, tecnológico, social, ambiental e cultural da humanidade, 

o que acaba por desencadear um ensino de física deficitário.  Deficitário porque 

prioriza a Mecânica Clássica em detrimento de outras áreas da Física, como por 

exemplo, a Física Moderna (MENEZES, 2009). Este trabalho não nega a 

necessidade de se tratar conteúdos de física clássica no ensino médio, no entanto, 

chama a atenção para a necessidade de inserir conhecimentos de outras áreas da 

física neste nível de escolaridade como, por exemplo, a Física Moderna e a 

Astronomia.  

A vasta literatura na área de ensino de Física demonstra a inquietação e os 

esforços dos pesquisadores na busca de alternativas que visem amenizar as 

dificuldades presentes no ensino de física na educação básica. Nesse contexto, 

promover o diálogo entre a física e outras áreas de conhecimento, ou seja, realizar 

um ensino de física focado na interdisciplinaridade se constitui como uma das 

alternativas desafiadoras para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

desta área de conhecimento no ensino médio (BRASIL, 2002, 2012). O conceito de 

interdisciplinaridade não é fechado, é um termo polissêmico e definido por Leis 

(2005, p. 9) da seguinte forma: “A interdisciplinaridade pode ser definida como um 

ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas 

diferentes”.   

O estudo da Astronomia apresenta um bom potencial para motivar os alunos 

e para o desenvolvimento de uma proposta didática pautada na interdisciplinaridade 

(LANGUI E NARDI, 2014).  

Lenoir (2002) e Klein (2002) escrevem sobre a importância da 
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interdisciplinaridade para o processo de formação global do indivíduo. Ao concordar 

com estes autores, este trabalho visa promover um diálogo entre conceitos de física 

moderna e de astronomia a partir do estudo de alguns aspectos do Sol. Ademais, o 

ensino de Física Moderna no nível médio já se constitui como uma das linhas de 

pesquisa na área de ensino de Física (MONTEIRO, NARDI e BASTOS FILHO, 

2012). Assim, esperamos contribuir para o acervo desta linha introduzindo este viés 

de trazer a física moderna acompanhada da astronomia.  

Os trabalhos de Terrazan (1992), Ostermann e Cavalcanti (1999), Brasil 

(2000), Menezes (2000), Ostermann e Moreira (2001), Brasil (2002), Oliveira, Vianna 

e Gerbassi (2007), Menezes (2009), Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2012), Silva, 

Arenghi e Lino (2013) e outros vêm contribuindo para as discussões e 

enriquecimento desta linha de pesquisa. Estes autores apresentam pontos de vistas 

similares no que se refere à inserção de tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) no ensino médio e seus trabalhos contribuíram para a 

construção da fundamentação teórica que sustenta esta pesquisa.  

Os conceitos de física moderna tratados nesta dissertação são aqueles 

pertinentes ao tema escolhido, isto é, o Sol. Levantamos a compreensão do que 

significa radiação térmica e resgatamos a construção do modelo do corpo negro, 

chegando a mostrar as tentativas históricas de construção do conhecimento 

pertinente à radiação térmica, ressaltando as contribuições de Wien, de Rayleigh-

Jeans e de Planck.  Para compreender aspectos específicos referentes aos 

conceitos de física moderna, tratados neste trabalho, buscou-se fundamentação, 

sobretudo, em Young e Freedman (2009), Sant’Anna et. al. (2010), Tipler e Llewellyn 

(2012). 

No que concerne aos aspectos históricos na área de física moderna, 

abordados nesta pesquisa, buscou-se orientação nos trabalhos de Biezunski (1993), 

Simões (2008), Feldens, Dias e Santos (2010) entre outros. Convém ressaltar que 

não se constitui como objetivo deste trabalho a utilização sistemática da história da 

ciência como ponto central da pesquisa. Mesmo reconhecendo a importância desta 

área de conhecimento como um dos subsídios desejáveis e que contribuem para 

uma formação de uma visão científica mais global, este trabalho faz uma abordagem 

bastante discreta da mesma.  
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A presente dissertação está estruturada da seguinte maneira: Considerações 

Iniciais mais sete capítulos mais Considerações Finais. Os capítulos estão dispostos 

na seguinte ordem:  

 Capítulo 1 – Astronomia e sua inserção no Ensino Médio;  

 Capítulo 2 – Física Moderna no Ensino Médio e Radiação de corpo negro; 

 Capítulo 3 – Discussões didático-pedagógicas;  

 Capítulo 4 – Seleção dos conteúdos 

 Capítulo 5 – O percurso metodológico;  

 Capítulo 6 - Os produtos educacionais;  

 Capítulo 7 - Resultados, análises e discussões. 

As Considerações Iniciais apresentam um pouco da trajetória pessoal e 

profissional da autora deste trabalho de dissertação até ingressar no PPGECNM da 

UFRN. Também apresenta a questão norteadora da pesquisa, o seu objetivo 

principal, seus objetivos secundários, as justificativas que respaldam a realização da 

mesma, bem como uma síntese das principais referências teóricas que embasam o 

presente trabalho. 

No primeiro capítulo, “Astronomia e sua inserção no Ensino Médio” são 

citadas algumas justificativas que respaldam o ensino dessa área de conhecimento 

na educação básica brasileira além de abordar aspectos específicos referentes à 

Astronomia básica como os conceitos de estrelas, planetas, satélites naturais, 

meteoros, cometas, galáxias etc. Procura-se dar ênfase ao estudo do Sol e do 

Sistema Solar. Os subsídios teóricos que contribuíram para a construção das ideias 

referentes ao estudo da astronomia no ensino médio contidas neste trabalho estão 

pautados, especialmente, nos trabalhos de Brasil (2000), Brasil (2002), Urh (2007), 

Brasil (2009), Canalle (2009), Flachmann (2009), Silva, C. (2010) e Langui e Nardi 

(2014). 

O segundo capítulo, intitulado “Física Moderna no Ensino Médio e radiação 

de corpo negro” começa descrevendo o ensino de física no nível médio, discute as 

principais justificativas presentes na literatura consultada quanto à introdução de 

conceitos de Física Moderna nesse nível de ensino no Brasil e sua potencial 

contribuição para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem de 

física. Aborda também o ensino de Física Moderna à luz dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais do Ensino Médio na área de Ciências da Natureza (BRASIL, 

2000; BRASIL, 2002). Na sequência, este segundo capítulo também apresenta, de 

forma sucinta, aspectos históricos e conceituais sobre o problema da radiação de 

corpo negro (PRCN) e sua relação com o surgimento da quantização da energia 

proposta por Max Planck (1858-1947). Neste trecho do trabalho são abordadas as 

contribuições de Kirchhoff, Stefan, Boltzmann, Wien, Planck e Rayleig-Jeans para a 

solução do PRCN e a contribuição de Max Planck para a fundação dos conceitos 

iniciais da física quântica. 

O terceiro capítulo – “Discussões Didático-Pedagógicas” – aborda, de 

forma sucinta, a questão da interdisciplinaridade que se caracteriza por proporcionar 

um diálogo e uma maior interação entre diferentes áreas de conhecimento. A 

interdisciplinaridade tem potencial para estimular uma formação global sobre os 

conteúdos além de auxiliar na superação de um ensino pautado na fragmentação e 

compartimentalização do conteúdo. A realização de uma proposta didática 

interdisciplinar não anula o caráter disciplinar das áreas de conhecimento. Os 

principais referenciais teóricos que sustentam esta pesquisa são Lenoir (2002), Klein 

(2002), Brasil (2002), Brasil (2012).  Neste capítulo também são abordados os 

recursos didático-pedagógicos utilizados na implementação dos planos de aulas. 

O quarto capítulo – “Seleção dos conteúdos” – faz breve explanação sobre 

a seleção dos conteúdos para a elaboração dos planos de aula, bem como sobre a 

escolha dos recursos didáticos utilizados na execução destes planos. Delizoicov e 

Angotti (1990), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2000, 2002), Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola campo de 

estudo (EEAC, 2013), entre outros, constituem o referencial teórico que o sustenta.  

O quinto capítulo, denominado “O percurso metodológico” apresenta a 

metodologia utilizada para a realização da presente pesquisa. A abordagem adotada 

foi qualitativa tendo como principais referências Thiollent (1994), Creswell (2010) e 

Oliveira, M. (2013).  Também foi realizado um levantamento bibliográfico com vistas 

ao reconhecimento do tema de pesquisa. Os principais instrumentos de coleta de 

dados no campo de pesquisa foram a observação participante natural e a aplicação 

de testes para levantamento das concepções prévias dos alunos sobre os temas 

abordados. Para a interpretação dos dados coletados e resultados obtidos recorreu-
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se ao método de análise de conteúdo proposto por Bardin (2011). Os sujeitos da 

pesquisa foram os alunos da 3º Ano A e 3º Ano B da Escola Estadual “Amaro 

Cavalcante”, localizada no município de São Tomé, no estado do Rio Grande do 

Norte, no ano de 2014.   

O sexto capítulo – “Os produtos educacionais” – apresenta as unidades 

didáticas como um dos produtos educacionais deste trabalho de dissertação. 

Portanto, as unidades didáticas foram elaboradas e aplicadas nas turmas do 3ª Ano 

A e 3ª Ano B da Escola referida, no ano de 2014. Foram elaboradas três unidades 

didáticas denominadas, respectivamente, como “Astronomia Básica: da superlua ao 

Sistema Solar”, “Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas” e “Conceitos básicos de 

Física Moderna: Da radiação de corpo negro à emissão descontínua de energia.” 

Estas, por sua vez, foram organizadas em planos de aulas de acordo com os 

assuntos abordados em cada uma delas. 

O sétimo capítulo intitulado “Resultados, análises e discussões” apresenta 

e discute os resultados obtidos por este trabalho científico. Esta investigação 

conseguiu detectar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sistema Solar, o 

Sol e o conceito de corpo negro. Os resultados sugerem que os alunos tiveram uma 

boa participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula, conseguiram se 

relacionar e interagir bem durante as atividades desenvolvidas em grupo, se 

sentiram motivados para o estudo de conceito de Astronomia e de Física Moderna e 

apresentaram um bom desempenho nas atividades desenvolvidas. 

As “Considerações Finais” apontam que os objetivos, propostos para este 

trabalho cientifico, foram alcançados. Também indica a contribuição do mesmo para 

o crescimento acadêmico, profissional e pessoal da autora. Ainda, enfatizam que 

esta experiência desenvolvida na EEAC poderá inspirar outros professores da 

educação pública a desenvolverem propostas focadas no ensino de conteúdos de 

Astronomia e de Física Moderna na escola secundária. Ainda mencionamos temas 

passíveis de investigação para a realização de novas investigações científicas. 

No final deste texto dissertativo constam os Apêndices com os conteúdos 

produzidos durante a elaboração e aplicação dos planos de aula, e são compostos, 

essencialmente, de slides digitais utilizados em sua aplicação, bem como os 

correspondentes registros fotográficos. 
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CAPÍTULO 1 – ASTRONOMIA E SUA INSERÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

1.1 O estudo da Astronomia 

 

1.1.1 O estudo da Astronomia na educação básica 

 

A humanidade, desde tempos remotos, sempre observou os fenômenos 

naturais, em especial os fenômenos cíclicos celestes a fim de resolver problemas 

práticos do cotidiano como, por exemplo, a época mais propícia para o plantio e 

colheita, a época das estações do ano etc., a fim de garantir sua subsistência. 

Dessa forma nasceu a Astronomia, uma das ciências mais antigas (PARANÁ, 2008).  

Aroca e Silva (2011) afirmam que o nascer da astronomia também está 

relacionado diretamente com o exercício da astrologia, que pode ser compreendida 

como uma prática que busca estabelecer uma conexão entre o destino das pessoas 

e a posição dos astros. Entretanto, hoje em dia se sabe tratar-se a astrologia de uma 

pseudociência, como é explicado, por exemplo, por Carl Sagan (1996) e Richard 

Dawkins (2000). Já a astronomia é um dos campos da ciência que mais floresceu, 

incorporando a astrofísica e a cosmologia científicas contemporâneas.  

É importante ensinar astronomia atualmente? Por que ensinar astronomia? 

Como a escola formal aborda o estudo da astronomia? Estas e outras questões 

similares têm motivado diversas pesquisas na área de Educação em Astronomia. 

“O estudo dos astros – ou seja, a astronomia – foi a atividade que abriu as 

portas do mundo da ciência para os seres humanos” (BRASIL, 2009, p.19). 

Langui e Nardi (2014) através de uma revisão na literatura especializada 

buscou encontrar as respostas no meio de pesquisadores brasileiros e obteve as 

seguintes justificativas referentes à questão do ensino de astronomia: 

 A educação em Astronomia permite uma melhor compreensão da construção 

do conhecimento científico em seus aspectos históricos e filosóficos, bem 

como da interação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 

 O estudo da astronomia favorece a realização de atividades práticas, 

experimentais e observacionais facilitando dessa forma a compreensão de 
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fenômenos astronômicos tridimensionais e que exigem elevado grau de 

abstração;  

 Estudos de temas astronômicos têm um caráter extremamente motivador, 

pois estimula a curiosidade e o fascínio em relação ao conhecimento do 

Universo; 

 A educação em astronomia apresenta um alto potencial para 

desenvolvimento de trabalhos pedagógicos interdisciplinares;  

 O estudo da astronomia pode contribuir para a alfabetização científica dos 

estudantes e consequentemente para o desenvolvimento de um senso crítico 

em relação às notícias midiáticas pertinentes a esta área de conhecimento 

bem como de erros conceituais em materiais didáticos; 

 Os PCN (BRASIL, 2000) e (BRASIL, 2002) recomendam o ensino de 

astronomia no âmbito da educação básica; 

 A educação em astronomia permite uma maior interação com a comunidade 

de astrônomos bem como com os espaços não formais de ensino: 

planetários, museus etc. 

Em relação ao ensino de astronomia na educação básica, os documentos 

oficiais que orientam a educação brasileira recomendam o ensino de astronomia em 

todas as etapas deste nível de ensino. No entanto, a grade curricular da educação 

básica brasileira não dispõe, especificamente, da disciplina de astronomia da 

mesma forma que dispõe sobre as disciplinas de língua portuguesa, de matemática, 

de física etc. Logo, a recomendação dos documentos da educação é que conteúdos 

referentes à astronomia sejam diluídos na área de ciências da natureza, mais 

especificamente em física, e na área de ciências humanas e suas tecnologias, mais 

precisamente na disciplina de geografia (BRASIL, 2009). 

Encontramos orientações quanto ao ensino de astronomia na escola básica 

através das orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais nos 

diferentes níveis de ensino (fundamental e médio). 

Os PCN do ensino fundamental na área de ciências naturais, tanto nas séries 

iniciais quanto nas séries finais, orientam para a inserção de blocos temáticos que 

abordam conceitos de astronomia (BRASIL, 1997); (BRASIL, 1998); os PCN do 

Ensino Médio na área de Ciências da Natureza, mais especificamente em Física, 
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também tratam sobre o ensino de astronomia no nível secundário (BRASIL, 2000) 

(BRASIL, 2002). 

Os PCN+ tratam das principais competências almejadas ao final da 

escolarização do nível médio e enfatizam a importância do estudo da astronomia ao 

expressar que os estudantes desta etapa de ensino devem: 

Adquirir uma compreensão cósmica do Universo, das teorias 
relativas ao seu surgimento e sua evolução, assim como do 
surgimento da vida, de forma a poder situar a Terra, a vida e o ser 
humano em suas dimensões espaciais e temporais no Universo 
(BRASIL, 2002, p. 66-67). 

 

Este mesmo documento sugere que o ensino de física seja organizado em 

seis temas estruturadores, a saber:  

 Movimentos: variações e conservações;  

 Calor, ambiente e usos de energia;  

 Som, imagem e informação;  

 Equipamentos elétricos e telecomunicações;  

 Matéria e radiação;  

 Universo, Terra e Vida.  

Portanto, a proposição é para que o tema Universo, Terra e Vida seja 

abordado na 3ª série do ensino médio, pois infere-se que neste nível, os alunos já 

apresentam elementos que permitem realizar uma síntese mais consistente 

(BRASIL, 2002). No entanto, se o professor considerar pertinente, poderá abordá-lo 

em outras séries do Ensino Médio. O tema estruturador “Universo, Terra e Vida” está 

subdividido em unidades temáticas: Terra e Sistema Solar, o Universo e sua origem 

e Compreensão humana do Universo (BRASIL, 2002).   

Este trabalho de dissertação optou por dar ênfase à unidade temática “Terra e 

Sistema Solar” e estabelecer uma ponte interdisciplinar com o tema “Matéria e 

radiação” no qual são abordados os conteúdos de física moderna.  

Ainda de acordo com os PCN+ (BRASIL, 2002), os temas estruturadores se 

relacionam e abrem margem para uma prática pedagógica interdisciplinar: 

Cada um desses temas, contudo, não pode ser compreendido como 
um tema isolado, já que há inúmeras sobreposições e interrelações 
entre os objetos que se pretende estudar. Com certeza, eles 
somente completam seu sentido por meio de suas interseções e de 
suas relações com outras áreas do conhecimento. (p 71) 
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Os PCN de Física (2002), por meio dos temas estruturadores amparam e 

recomendam o ensino de astronomia no ensino médio. No entanto, ainda existem 

alguns entraves para que o mesmo seja executado plenamente por meio dos 

educadores da área. Um dos entraves consiste em uma ideia, muito comum no meio 

dos professores, de que lecionar astronomia é algo muito complexo e dispendioso 

em vista dos possíveis benefícios (BRASIL, 2009). Dessa forma, a astronomia não é 

muito enfatizada nas salas de aula da educação básica. 

Diante da importância da astronomia para a história da humanidade, da sua 

estreita relação com o nascer da ciência, do seu potencial motivador, por apresentar 

base para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica interdisciplinar e pela 

recomendação legal que se coloque a astronomia em foco nas escolas brasileiras foi 

que esta pesquisa de dissertação teve a iniciativa de inserir em sua proposta de 

trabalho temas de caráter astronômico, a saber, o Sistema Solar com ênfase no 

estudo de alguns aspectos do Sol.  

 

1.1.2 O Sistema Solar 

 

O Sistema Solar provavelmente surgiu há 4,6 bilhões de anos a partir de uma 

nuvem primitiva de gás e poeira. (CANALLE, 2009) 

Ele é “[...] composto por uma estrela, oito planetas clássicos, 172 luas, um 

grande número de planetas anões, como Plutão, um número incalculável de 

asteroides e dezenas de bilhões de cometas”. (DAMINELI e STEINER, 2010, p. 20). 

Os planetas que o compõem, em ordem de distância do Sol, são: Mercúrio, 

Vênus, Terra, Marte (planetas rochosos), Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (planetas 

gasosos). Plutão foi descoberto em 1930 e logo foi considerado um planeta, no 

entanto, após longos estudos e debates, em 2006 a União Astronômica Internacional 

decidiu excluir Plutão da lista de planetas e o reclassificou como um “planeta anão” 

(BRASIL, 2009). Para ser considerado planeta, um corpo celeste deve preencher os 

seguintes critérios: estar em órbita ao redor do Sol; ter forma determinada pelo 

equilíbrio hidrostático (arredondada) resultante do fato de que sua força de 

gravidade supera as forças de coesão dos materiais que o constituem; ser um objeto 

de dimensão predominante entre os objetos que se encontram em órbitas vizinhas 
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(MELLO/IAG-USP). Um astro que atende aos dois primeiros requisitos e não 

preenche o terceiro, passou a ser denominado, pelos astrônomos, de planeta anão, 

caso que se aplica a Plutão.  

Os planetas que compõem o Sistema Solar são distintos entre si. Apresentam 

diferenças quanto aos tamanhos, à temperatura média, às massas etc. A figura 1 

apresenta uma comparação dos planetas em escala dos tamanhos. 

Figura 1: Comparação dos tamanhos dos planetas do Sistema Solar em escala 

 

Fonte: BRASIL (2009, p. 126) 

 

Já a figura 2 (p.34) apresenta algumas das principais distinções numéricas 

entre os planetas, tais como distância média em relação ao Sol, suas massas etc.  

O estudo do Sistema Solar permite ao aluno, entre outras coisas, a 

compreensão de que o planeta Terra é apenas um dos mundos que giram em torno 

do Sol e que pode ser influenciado por acontecimentos celestes (BRASIL, 2009). 

Uma comparação entre os astros do Sistema Solar pode contribuir para uma melhor 

compreensão de alguns fenômenos que ocorrem no Planeta Azul (a Terra), como 

por exemplo, a questão da intensificação do efeito estufa (aquecimento global) que 

foi descoberto inicialmente em Vênus, e a partir do seu estudo houve uma melhor 

compreensão sobre as causas e as consequências do efeito estufa terrestre 

(BRASIL, 2009).  
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Figura 2: Informações numéricas referentes ao Sistema Solar 

 

Fonte: BRASIL (2009, p. 139) 

 

Também propicia a formação de uma base científica que permite aos alunos a 

compreensão de notícias de cunho astronômico que são divulgadas rotineiramente 

pelos diversos tipos de mídia. Nesse contexto, o estudo da astronomia e, mais 

especificamente, do Sistema Solar, tem correlação com a orientação contida nos 
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PCN+ da área de Física quando este aborda as competências esperadas para os 

alunos no final da educação básica:  

Acompanhar o noticiário relativo à ciência em jornais, revistas e 
notícias veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão 
e interpretando, com objetividade, seus significados e implicações 
para participar do que se passa à sua volta. (BRASIL, 2002, p. 64) 

 

Assim, a inclusão do estudo do Sistema Solar proposto por este trabalho de 

dissertação, se constitui como ponto de partida para a aprendizagem de conceitos 

básicos de Astronomia e de Física Moderna.  

 

1.1.3 Seleção do tema: o Sol 

 

A escolha do tema Sol como objeto de estudo teve diversos motivos entre os 

quais o fato de que todas as pessoas têm certos conhecimentos sobre o mesmo, 

conhecimentos estes, pautados ou não no senso comum. Além do mais, o estudo do 

Sol permite o desenvolvimento de uma proposta didática interdisciplinar entre 

diferentes áreas de conhecimento tais como Biologia, Química, Física, Matemática, 

Astronomia, História, Geografia, Artes etc. permitindo, desta forma, amplas 

possibilidades para a realização de trabalhos pedagógicos mais eficazes.  

Apesar de o tema apresentar grande potencial para uma abordagem 

interdisciplinar mais vasta, este trabalho acadêmico procurou elaborar uma proposta 

que estabeleça nexos entre o Sol, noções básicas de Astronomia e de Física 

Moderna. Sobre este assunto, Colombo Júnior (2011) explica que o estudo do Sol 

num panorama interdisciplinar “Permite ainda adentrar em campos do ensino de 

ciências pouco discutidos em sala de aula, por exemplo, a física moderna” (p.135). 

Entre os conteúdos de Física Moderna com potencial para um trabalho didático na 

física de nível médio, este trabalho optou por abordar que o Sol emite energia, a 

relação entre as cores das estrelas e suas temperaturas e a emissão da radiação de 

corpo negro tendo em vista que o Sol apresenta um comportamento bem próximo do 

conceito físico de corpo negro1. Além do mais, o estudo do Sol se constitui como  

___________________________ 
1Disponível em: 
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/82694/mod_resource/content/1/Aula1%20Corpo-
negro.pdf>. Acesso em 06 maio 2015. 

 



36 
 

 
 
 
 

uma base para o conhecimento de outras estrelas e do próprio Universo. 

 

1.1.4 A nossa estrela: o Sol 

 

O Sol já foi considerado como divindade por muitas civilizações devido a sua 

estreita relação com a vida no Planeta Terra.  Para os gregos o Sol era Hélios, para 

os egípcios ele era Rá, para algumas tribos de índios brasileiros o Sol era a 

divindade Guaraci,... Independentemente das crenças dos diferentes povos e em 

diferentes épocas é incontestável que a vida terrena, na sua maioria, depende da 

radiação emitida por esta estrela.  

O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ele é a principal fonte de energia do 

nosso planeta e responsável diretamente ou indiretamente pela existência e 

manutenção da maior parte dos tipos de vida existentes no planeta Terra. A energia 

hidráulica, eólica e a biomassa são exemplos de formas de energia que estão 

diretamente relacionados com o Sol. A nossa principal estrela é responsável pela 

ocorrência de fenômenos como o ciclo hidrológico, a formação dos ventos, o tipo de 

clima, a produção de alimentos etc. (SILVA, C., 2010). 

Para construir uma base de informações sobre o Sol, este trabalho de 

pesquisa buscou embasamento nas seguintes fontes: O documentário “O Sol” do 

Discovery Channel (FLACHMANN, 2008) e no texto “Nossa Estrela – o Sol” de Uhr 

(2007).  

O Sol é a fonte de energia do Sistema Solar. Ele é a estrela mais próxima da 

Terra e está a uma distância média de aproximadamente 149,6 milhões de 

quilômetros do nosso planeta variando um pouco durante o ano. Tem um diâmetro 

com cerca de 1 450 000 quilômetros. Se fosse oco, comportaria 1 300 000 planetas 

Terra em seu interior. Ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos e uma estimava de mais 

5 bilhões de anos de existência. O Sol é muito massivo se comparado aos padrões 

terrestres. Sua massa representa é cerca de 99,8% da massa total do Sistema 

Solar. 

Ele é uma esfera composta basicamente pelos elementos químicos 

hidrogênio e hélio. Em seu núcleo, a temperatura pode chegar até aproximadamente 
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15 milhões de kelvin. É no núcleo onde a energia solar é produzida através de um 

processo de reações termonucleares denominado de fusão nuclear.  

Na fusão nuclear, os núcleos de hidrogênio se fundem formando núcleos de 

hélio. Este processo libera energia na forma de luz e calor.  

A energia emitida pelo Sol demora cerca de oito minutos para chegar ao 

planeta Terra, pois a mesma vem na forma de radiação eletromagnética, que no 

vácuo viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. O Sol é a fonte de energia 

que alimenta todo o globo terrestre. É ele que rege a dinâmica do nosso planeta, 

sendo responsável pelo desenvolvimento e manutenção da vida, pela formação do 

clima, pela fotossíntese e formação dos combustíveis fósseis. De acordo com Silva 

(2010), estima-se que o Sol irradia 3,89 x 1026 J de radiação eletromagnética a cada 

segundo. 

O estudo do Sol numa perspectiva interdisciplinar focalizado na Física 

Moderna pode contribuir para uma melhor compreensão do conceito de corpo negro, 

pois Sol pode ser considerado um exemplo bem próximo do conceito de corpo negro 

ideal porque ele absorve toda radiação que nele chega e emite toda a radiação por 

ele produzida. Portanto, a nossa estrela apresenta um comportamento bem similar 

ao de um corpo absorvedor ideal e ao mesmo tempo emissor ideal de radiação 

eletromagnética. 

Silva C. (2010) afirma que o espectro da radiação solar é contínuo nas 

frequências e, portanto bem parecido com o do corpo negro. Mais adiante, este 

autor, ainda sobre o mesmo tema, escreve: 

Lembre-se do espectro de um corpo negro, no qual a radiação é 
distribuída em um grande intervalo de frequências. O mesmo 
acontece com a energia do Sol. A potência solar é distribuída entre 
diferentes freqüências, [...]. Cerca de 46% da energia solar chegam à 
Terra em forma de radiação infravermelha ou de comprimento de 
onda maior (λ > 750 nm); 45% em forma de luz visível e o restante, 
em forma de radiação ultravioleta ou de maior energia (λ < 400 nm) 
(SILVA, C., 2010, p.44) 

 

Do ponto de vista da sustentabilidade, o Sol é uma fonte de energia limpa e 

inesgotável, portanto, uma fonte energética promissora para enfrentar os problemas 

ambientais decorrentes de outras formas de “produção” de energia. A energia solar 

é uma fonte energética inesgotável e se apresenta como alternativa frente a outras 

formas de energia convencionais. 
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Não podemos deixar de oportunizar aos alunos discutirem sobre o 

mecanismo pelo qual o Sistema Solar foi formado e se mantém estruturado: a 

gravitação. Nesse contexto, aproveitamos para introduzir a lei de Newton da 

gravitação universal.  

Portanto, o estudo do Sol abarca um imenso potencial para desenvolvimento 

de propostas didáticas em diferentes áreas de conhecimentos. 
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CAPÍTULO 2 – FÍSICA MODERNA NO ENSINO MÉDIO E RADIAÇÃO DE CORPO 

NEGRO 

 

A física é uma disciplina que integra uma área de conhecimento denominada 

de ciências da natureza e “[...] tem como objeto de estudo o Universo e sua 

complexidade” (PARANÁ, 2008, p. 38). A validade desta afirmação contempla todas 

as possíveis escalas de tempo, espaço e energia.  

No Brasil, o estudo da física está prescrito para acontecer no ensino 

fundamental e no ensino médio. No ensino fundamental, a abordagem de conceitos 

físicos ocorre mediante a disciplina de Ciências Naturais, tendo uma ênfase mais 

intensa somente ao final, no 9º ano; já no ensino médio, o estudo de física, bem 

como os de biologia e química, ocorre nas três séries que compõem este nível de 

escolaridade, embora com carga horária semanal aquém do desejado. Programas 

recentes vêm experimentando a modularidade disciplinar no ensino médio, como é o 

caso do ProEMI – Programa Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009)  em que todos 

os conteúdos de uma disciplina são concentrados em único semestre, nas escolas 

que fazem adesão induzida pelas Secretarias de Educação estaduais. Somos 

céticos em relação a esta proposta, na anunciada reestruturação do ensino médio. 

No entanto, o ensino de física, na maioria das escolas de nível médio no 

cenário brasileiro, precisa melhorar, pois está assentado sobre uma prática 

pedagógica monótona e desinteressante, tanto para alunos quanto para professores 

(OLIVEIRA, VIANNA e GERBASSI, 2007). Tal prática docente prioriza a utilização 

de fórmulas e equações matemáticas e exclui o papel histórico, cultural e social que 

a Física desempenha na contemporaneidade (Ibid).  

Para Terrazzan (1992), a física escolar está descompassada e defasada no 

tempo. Esta visão é compartilhada por Menezes (2000) ao afirmar que há 

anacronismo no ensino de física. Menezes (2000) descreve a prática docente em 

física como propedêutica e formalista. Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007) descrevem 

o currículo de física como obsoleto, desatualizado e descontextualizado. 

Em 1992, Terrazzan já discutia a questão de inserir conteúdos de Física 

Moderna nas salas de aula do ensino secundarista brasileiro. Os anos se sucederam 

e houve muita produção científica que aborda o tema, no entanto, Pereira e 
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Ostermann (2009, p. 393) enfatizam que, mesmo diante desse aumento na 

produção científica, “[...] há poucos trabalhos que investigam os mecanismos 

envolvidos no processo de construção de conhecimentos relativo a temas de física 

moderna e contemporânea em sala de aula”. 

Esse cenário educacional arcaico favorece uma aprendizagem de física 

deficiente e com elevado número de reprovações nos vários níveis de ensino e em 

vários países. (FIOLHAIS e TRINDADE, 2003). 

É uma realidade decadente e ao mesmo tempo desafiadora, pois instiga 

pesquisadores e docentes da área de ensino de ciências, mais especificamente da 

área de ensino de física, a buscarem alternativas pedagógicas mais 

contextualizadas e vinculadas às necessidades reais dos alunos e da sociedade 

atual. 

Pesquisadores como Terrazan (1992), Ostermann e Cavalcanti (1999), 

Ostermann e Moreira (2001), Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), Menezes (2009), 

Silva, Arenghi e Lino (2013), entre outros, discutem a problemática da inserção da 

Física Moderna no ensino médio em diferentes focos. Conforme os trabalhos dos 

autores supracitados, a inclusão da Física Moderna no ensino médio desponta como 

uma alternativa potencial e plausível para estimular a melhoria da aprendizagem de 

física na escola secundária e também para promover a reformulação e 

implementação efetiva de um currículo de física que atenda as demandas da 

educação científica e da sociedade contemporânea. 

Para uma melhor compreensão deste trabalho dissertativo se faz necessário 

estabelecer a demarcação entre física clássica e física moderna.   

A Física Clássica é definida por Serway e Jewett Jr. (2005, p. 1) da seguinte 

forma: “A física clássica, desenvolvida antes de 1900, inclui as teorias, os conceitos, 

as leis e as experiências em mecânica clássica, termodinâmica e eletromagnetismo.”  

A área de estudo denominada Física Moderna surgiu no início do século XX 

sendo definida por Dominguini (2012) da seguinte forma:  

[...] A física moderna é o conjunto de teorias surgidas a partir do 
início do Século XX, a partir dos trabalhos de Planck a respeito da 
mecânica quântica, que passa a estudar os fenômenos físicos da 
matéria em escala atômica e os de Einstein sobre a relatividade, que 
buscam explicar os fenômenos em escalas astronômicas, 
envolvendo grandes quantidades de energia e massa. A partir 
dessas duas teorias, a ciência passou a ter novas compreensões a 
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respeito de energia, massa, espaço e tempo, por exemplo. (p.2502-
1) 

  
De acordo com Ruzzi (2008) a física moderna teve a sua gênese na ideia da 

quantização de energia. 

O ensino de Física Moderna já está consolidado como uma linha de pesquisa 

na área de Ensino de Física, tendo em vista o vasto número de publicações 

científicas em periódicos especializados, conforme é possível apreender das 

palavras de Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2012): “A introdução da Física Moderna 

e Contemporânea (FMC) na educação básica já se constitui uma linha de pesquisa 

estabelecida e existe uma multiplicidade de defesas em torno desta” (p. 2). 

Esta linha de pesquisa começou a ganhar maior visibilidade a partir da 

década de 1980 devido ao aumento de publicações científicas na área e contempla 

o desenvolvimento de estratégias e metodologias para introdução de conteúdos de 

FMC no ensino de Física (SILVA, ARENGHI  e LINO, 2013). 

  

2.1 Física Moderna no ensino médio 

 

Como dito anteriormente, o ensino de FMC já é considerado uma linha de 

pesquisa consolidada e recorreu-se à literatura na busca de subsídios necessários 

para a construção da fundamentação teórica para este trabalho. 

De acordo com as referências consultadas na literatura especializada, foram 

encontradas justificativas que respaldam a inserção de conteúdos de Física 

Moderna no ensino médio. Assim, a introdução de Física Moderna na escola 

secundária apresenta algumas potencialidades: (i) A Física Moderna como 

promotora de atualização curricular do ensino de física no nível médio; (ii) Física 

Moderna como instrumento que auxilia na compreensão das tecnologias usadas no 

cotidiano; (iii) A Física Moderna como potencial colaboradora  para a formação 

crítico-cidadã do aluno do nível médio; (iv) A Física moderna como elemento 

motivador para jovens seguirem carreira científica; (v) A Física Moderna como meio 

que pode contribuir para a compreensão de um desenvolvimento não linear, não 

cumulativo e mais humanizado da ciência, ou seja, como propiciadora para uma 

compreensão da física como uma construção humana realizada num determinado 
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contexto cultural, histórico e social. 

A seguir, faz-se uma análise, à luz da literatura científica, de cada uma das 

justificativas citadas.  

(i) A Física Moderna e a atualização curricular do ensino de física no nível 

médio: O currículo de física do ensino médio é obsoleto, desatualizado e 

descontextualizado, além de priorizar a utilização de fórmulas e equações 

matemáticas (OLIVEIRA, VIANNA e GERBASSI, 2007) e está pautado no 

comportamento macroscópico da matéria (POZZO e GÓMEZ CRESPO, 2009). As 

fórmulas, equações, leis, conceitos etc., são tratados no ensino médio de forma 

desarticulada, sem significância e sem perspectivas para posterior utilização em 

outras circunstâncias, ou seja, os currículos do ensino médio são pobres.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000) afirmam que o 

ensino de física está pautado em conceitos desarticulados do contexto dos alunos, 

prioriza a utilização de equações matemáticas desprovidas de significação física e 

realiza exercícios que estimulam a aprendizagem por mera memorização. Esta visão 

é compartilhada por Sousa, Pietrocola e Ueta (2008). Nesse contexto, o processo de 

ensino-aprendizagem de física não é atraente nem significativo para o aluno, pois 

não contempla as suas necessidades reais nem as da sociedade contemporânea e 

apresentam como principal conseqüência a baixa qualidade de aprendizagem nessa 

área de conhecimento.  

O ensino de conceitos de Física Moderna e Contemporânea praticamente 

está ausente nas salas de aula do ensino médio conforme Terrazzan (1992, p. 208):  

[...] É comum os programas mais completos de física do 2º grau se 
reduzirem apenas à Cinemática, Leis de Newton, Termologia, Óptica 
Geométrica, Eletricidade e Circuitos simples. Assim, os conteúdos 
que comumente abrigamos sob a denominação de Física Moderna, 
não atingem os nossos estudantes. Menos ainda os 
desenvolvimentos mais recentes da Física Contemporânea. 

  
Esta mesma visão é compartilhada por Sousa, Pietrocola e Ueta (2008, p. 2):  

Assim, podemos constatar na Física levada para a sala de aula, 
conteúdos e conceitos focados em resolução de exercícios, 
exercícios estes meramente repetitivos, pouco ou quase nada 
relacionados com a vivência do aluno, descontextualizados e não 
condizentes com o seu tempo, pois continuamos ensinando a Física 
de séculos atrás, mas vivendo em um mundo moderno, rodeado de 
tecnologias e, cujo desenvolvimento da Ciência, principalmente da 
Física, tem proporcionado uma nova (r)evolução dos objetos ao 
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nosso redor. 

 
Esta ideia também é evidenciada nos trabalhos de Menezes (2000) ao citar 

que no ensino de física enfatiza-se excessivamente o ensino de cinemática em 

detrimento das demais áreas da física. Outra área predileta para excessos é a 

eletrostática descontextualizada.   

Assim, a atualização do currículo de Física na educação básica se faz 

necessária e é apontada como uma tendência por Ostermann e Moreira (2001, 

p.135): “Há uma tendência nacional e internacional de atualização dos currículos de 

Física no Ensino Médio”. Mais recentemente, a própria FMC tem sido objeto de 

implantação na modernização curricular na Escócia, Reino Unido (MARTIN, 2014). 

A inserção de tópicos de Física Moderna no currículo da escola secundária 

propicia aos alunos uma aprendizagem de física mais significativa, mais 

sincronizada com as tendências da sociedade contemporânea e próxima “[...] aos 

desenvolvimentos mais recentes da física” (TERRAZZAN, 1992, p. 211) e, portanto, 

mais interessante e atraente conforme Valadares e Moreira (1998, p. 122): 

É necessário resgatar o interesse dos alunos pela Física. Cada um 
de nós que está ligado de uma forma ou de outra ao ensino de Física 
sabe que o seu estudo permite uma compreensão básica da 
natureza, além de desenvolver nos estudantes uma série de 
habilidades que podem dar vazão à sua criatividade, proporcionando 
prazer, alegria e desafios.  

 

A reformulação do currículo de física na escola secundária com a inserção de 

Física Moderna se faz pertinente, principalmente porque muitos alunos só terão 

contato formal com esta área de conhecimento por meio do ensino médio formal: 

“Para muitos estudantes, o único contato que eles terão com os conhecimentos da 

Física Moderna será por meio da escolarização formal”. (BROCKINGTON, 2005 

apud SOUSA, PIETROCOLA e UETA, 2008).   

Na ideia de reformulação do currículo, as Orientações complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) na área de Ciências 

da Natureza (BRASIL, 2002) chamam a atenção para um ensino de física na escola 

básica que permita a formação contemporânea do cidadão mesmo que ele não 

venha a ter contato com a física após seu egresso da escola básica: 

Trata-se de construir uma visão da Física voltada para a formação de 
um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos 
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para compreender, intervir e participar na realidade. Nesse sentido, 
mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino médio, não 
venham a ter mais qualquer contato escolar com o conhecimento em 
Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda 
terão adquirido a formação necessária para compreender e participar 
do mundo em que vivem. (BRASIL, 2002, p. 59) 

 
Assim, a implementação de tópicos de Física Moderna nas escolas pode 

propiciar aos alunos novos saberes, novas leituras da sociedade atual e dos 

fenômenos naturais. 

(ii) Física Moderna como instrumento que auxilia na compreensão das 

tecnologias usadas no cotidiano: A sociedade atual está nitidamente permeada por 

novas tecnologias, cuja gênese e compreensão estão relacionadas aos 

conhecimentos da área de FMC. Como exemplos dessas tecnologias são 

encontrados: compact disc (CD), displays de cristal líquido (LCD), leitores óticos, 

copiadoras, laser, controle remoto, fibras óticas, ampla variedade de computadores, 

telefones móveis etc. 

A Relatividade Geral está a bordo dos automóveis e nas prateleiras dos 

supermercados, embutida no funcionamento dos aparelhos de Sistema de 

Posicionamento Global (GPS); a física quântica, por sua vez, está embutida em toda 

parafernália eletrônica disponível nas prateleiras dos supermercados, na 

nanotecnologia em suas mais diferentes aplicações, entre outros. Os produtos 

tecnológicos oriundos da aplicação dos conhecimentos da Física Moderna estão 

muito presentes no cotidiano das pessoas, por exemplo, mais que um terço do 

Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos depende, para sua geração, de 

conhecimentos na área da mecânica quântica (CHAVES, et. al., 2007). Portanto, as 

pessoas tornam-se usuárias destas tecnologias, mas são leigas quanto aos 

conhecimentos que contribuíram para o desenvolvimento das mesmas. 

 Terrazzan (1992) afirma que aparelhos, artefatos atuais e uma quantidade 

significativa de fenômenos do cotidiano só podem ser compreendidos a partir de 

conceitos estabelecidos pela física do século XX. Valadares e Moreira (1998) 

afirmam que: “É imprescindível que o estudante do 2º grau conheça os fundamentos 

da tecnologia atual, já que ela atua diretamente em sua vida e certamente definirá o 

seu futuro profissional” (p. 121). A visão destes autores é compatível com a visão 

descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) na Área de Ciências da 
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Natureza, Matemática e suas tecnologias:  

Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis 
para permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente 
sobre como se constitui a matéria, de forma que tenham contato com 
diferentes e novos materiais, cristais líquidos e lasers, presente nos 
utensílios tecnológicos, ou com o desenvolvimento da eletrônica, dos 
circuitos integrados e dos microprocessadores. A compreensão dos 
modelos para a constituição da matéria deve, ainda, incluir as 
interações no núcleo dos átomos e os modelos que a ciência hoje 
propõe para um mundo povoado de partículas. Mas será também 
indispensável ir mais além, aprendendo a identificar, lidar e 
reconhecer as radiações e seus diferentes usos. (BRASIL, 2002, p. 
70). 

  
Assim, a inclusão contextualizada de conteúdos de Física Moderna na escola 

de nível médio tem potencial motivador para os alunos, pois tem potencial para lhes 

propiciar uma melhor compreensão e interação com o mundo tecnológico que o 

cerca, conforme afirma Terrazan (1992, p. 213): “A física desenvolvida na escola de 

2º grau deve permitir aos estudantes pensar e interpretar o mundo que o cerca”. A 

inserção de tópicos de Física Moderna pode estabelecer uma ponte entre a física da 

sala de aula e a física do cotidiano do alunado.  

(iii) A Física Moderna como potencial colaboradora para a formação crítico-

cidadã do aluno do nível médio: “O ensino de nível médio deve formar cidadãos 

prontos para uma atuação eficaz na sociedade” (TERRAZZAN, 1992). Para 

Ostermann e Cavalcanti (1999, p. 267) “uma boa formação científica faz parte de um 

pleno exercício da cidadania”. 

Assim, o ensino de Física deve permitir ao aluno a apropriação de saberes 

necessários para ele compreender e relacionar aspectos científicos, tecnológicos, 

sociais, ambientais e culturais do meio no qual está inserido.  

Esta visão de ciência como instrumento que colabora para a formação crítico-

cidadã do aluno está em concordância com os PCN+ na área de Ciências da 

Natureza como é possível apreender do texto: “Trata-se de construir uma visão da 

Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade”. (BRASIL, 

2002, p. 59).  

(iv) A Física Moderna como elemento motivador para jovens seguirem carreira 

científica: O ensino de Física na escola de nível médio se caracteriza por ser uma 
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prática docente alicerçada em fórmulas e equações matemáticas (OLIVEIRA, 

VIANNA E GERBASSI, 2007) que não apresentam significações mais profundas 

para o alunado. De acordo com Oliveira (2007), o currículo de física é obsoleto e 

descontextualizado, distante da realidade do aluno. Este panorama de ensino 

deficiente promove uma desmotivação dos discentes em relação à aprendizagem de 

conteúdos de cunho científico, mais especificamente de Física.  

Relatos de Haag (2012) sobre a pesquisa Los estudiantes y la ciência, do 

Observatório Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade corroboram o 

desinteresse dos alunos diante da área de Ciências Naturais. Ainda, de acordo com 

a referida pesquisa apenas 2,7% dos estudantes secundaristas da América Latina e 

da Espanha desejam seguir carreira científica na área de Ciências da Natureza e 

Matemática. Na mesma pesquisa, os jovens estudantes também apontaram as 

razões pelas quais não desejam seguir carreira científica, entre estas causas estão: 

as ciências naturais são muito difíceis, chatas e oferecem condições limitadas de 

emprego. Ainda de acordo com Haag (2012), os entrevistados associam a sua visão 

negativa da ciência ao modo como elas são ensinadas e a limitação dos recursos 

utilizados em sala de aula. Assim, a investigação acena para uma relação entre a 

visão distorcida que os alunos apresentam sobre a ciência e o modo como ela é 

desenvolvida nas salas de aula. O que permite inferir que este tipo de ensino de 

Ciências precisa ser mais motivador. 

Para Ostermann e Cavalcanti (1999) a introdução de tópicos de FMC nas 

escolas de nível médio poderia atrair mais jovens para as carreiras científicas, 

salientando-se que alguns deles deverão ser os futuros pesquisadores e professores 

de Física. Um trabalho pedagógico na educação básica que lançasse mão da FMC 

poderia despertar a curiosidade e motivar os jovens estudantes, pois a Física seria 

compreendida como construção humana e, portanto, teria mais nexos com a 

realidade do jovem aluno (OSTERMANN e CAVALCANTI, 1999). 

 (v) A Física Moderna pode contribuir para a compreensão de um 

desenvolvimento não linear, não cumulativo e mais humanizado da ciência: O ensino 

de física, ao longo dos anos, tem sido profundamente marcado por uma prática na 

qual o conhecimento (produto) elaborado pelos cientistas é transmitido de forma 

“intacta” aos alunos. Esta transferência de conhecimentos “prontos e acabados” não 
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leva em consideração as circunstâncias de sua produção (culturais, históricas e 

sociais) e nem a problemática que motivou o desenvolvimento de tal conhecimento.  

Esta forma de ensino tem gerado uma visão deformada da ciência e denominada 

por Gil-Pérez et. al. (2001) como “aproblemática e ahistórica”. 

Outra visão distorcida citada por Gil- Pérez et. al. (2001) afirma que o 

conhecimento científico é produzido de forma cumulativa e linear, portanto, exime os 

debates, as rupturas e as constantes reformulações que ocorrem no meio científico 

até que um novo conhecimento seja aceito. 

A ideia de que a ciência é produzida por grandes gênios, ou seja, por um 

pequeno grupo de pessoas com uma inteligência superior aos demais humanos 

também compõe as visões deformadas citadas por Gil-Pérez et. al. (2001) e é 

designada de visão elitista. A pesquisa Los estudiantes y la ciência do Observatório 

Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade citada por Haag (2012) revela 

que esta visão está presente no pensamento dos alunos latino-americanos da 

educação básica: “os jovens estão convencidos, em sua maioria, de que os 

cientistas são donos de uma inteligência superior” (p. 84). 

Nesse contexto, os PCN indicam que a abordagem de Física na escola 

secundária deve reconhecer a Física como uma construção social, histórica e 

cultural:  

Ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um 
processo, cuja construção ocorreu ao longo da história da 
humanidade, impregnado de contribuições culturais, econômicas e 
sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes 
tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado. (BRASIL, 
2002, p. 59) 

 

Portanto, compreender o caráter provisório, histórico, cultural e 

contemporâneo da Física é imprescindível para uma prática de ensino-

aprendizagem mais atualizado na escola secundária. 

 

2.2 Ensino de Física Moderna nos documentos da Educação brasileira 

  

O exercício da cidadania plena é imprescindível diante de uma sociedade 

extremamente complexa e permeada por problemas em diferentes áreas.  Nessa 

perspectiva a legislação da educação brasileira enfatiza que a formação para o 
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exercício da cidadania representa uma das finalidades da educação básica 

conforme exposição do artigo 22 da Lei Nº 9394/96, a lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB): “A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania [...]” (BRASIL, 1996). 

Esta visão é corroborada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCN) (BRASIL, 2000) – área de ciências da natureza - ao afirmar que o 

conhecimento oriundo da Física “[...] tornou-se indispensável à formação da 

cidadania contemporânea” (p.22). 

As orientações oficiais da educação tangem a respeito da Física como 

elemento potencializador para o desenvolvimento da cultura científica que permite 

uma melhor compreensão das tecnologias contemporâneas.   Essa cultura em física 

é necessária para a “[...] compreensão do conjunto de equipamentos e 

procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e 

profissional” (BRASIL, 2000, p. 22).   

Dessa forma, os PCN na área de ensino de física convergem para a 

compreensão de uma física como cultura necessária à formação da cidadania e para 

compreensão das tecnologias presentes no mundo contemporâneo, aspectos 

necessários e que sinalizam para a inserção de conteúdos de Física Moderna nas 

escolas de nível médio do Brasil. 

A Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

(BRASIL, 2009) que versa sobre as competências, habilidades e conteúdos 

compatíveis para o aluno que está concluindo o ensino médio lamentavelmente não 

faz nenhuma alusão explícita aos conteúdos de Física Moderna. Nesse contexto, a 

matriz de referencia do ENEM está em dissonância com os PCN (BRASIL, 2000) e 

PCN+ (BRASIL, 2002) no que diz respeito aos conteúdos de Física Moderna para a 

escola secundária no Brasil.  

 

2.3 Física Moderna nos livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)  

      2015 

  

Os documentos oficiais do governo sobre o Ensino Médio, em especial os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2000) e as Orientações Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias (BRASIL, 2002) recomendam a inserção de Física 

Moderna e Contemporânea na escola secundária brasileira. Tais recomendações 

são corroboradas por pesquisadores como Terrazzan (1992), Ostermann e 

Cavalcanti (1999), Menezes (2000), Sousa, Pietrocola e Ueta (2008) entre outros e 

põem, em relevo, a necessidade de se introduzir a Física Moderna na escola 

secundária do Brasil. 

Estas iniciativas têm provocado modificações, ainda que morosas, no ensino 

de física na escola de nível básico no Brasil. As mudanças já podem ser 

evidenciadas nas obras didáticas de física aprovadas pelo Ministério da Educação 

(MEC) para uso nas escolas públicas. O próprio MEC elabora e disponibiliza em seu 

sítio na Internet, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), um guia 

denominado “Guia de Livros Didáticos” contendo informações sobre as obras 

aprovadas pela referida instituição. 

Após uma análise das informações contidas no guia do livro didático da 

disciplina de Física – PNLD 2015 – constatou-se que há crescente inserção de 

conteúdos de Física Moderna e Contemporânea nos livros didáticos de Física 

adotados pelas escolas públicas, com predominância para os tópicos sobre Física 

Moderna.  

O Guia de Livros do PNLD 2015 / Física apresenta um catálogo que contém 

quatorze coleções aprovadas. Ele expõe uma resenha e uma análise para cada uma 

das obras selecionadas para uso dos alunos do ensino médio da rede pública.  

As coleções recomendadas pelo MEC e seus respectivos autores para o 

ensino de física na escola secundária brasileira são (para o ano de 2015):  

1) Compreendendo a Física- Alberto Gaspar – Editora Ática (2ª ed. 2013); 

2) Física – Alysson Ramos Artuso e Marlon Wrublewski – Editora Positivo (1ª 

ed. 2013); 

3) Física - Conceitos e contextos: pessoal, social e histórico – Maurício 

Pietrocola, Alexander Pogibin, Renata de Andrade e Talita Raquel Romero 

– Editora FTD (1ª ed. 2013); 
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4) Física – José Roberto Castilho Piqueira, Wilson Carron e José Osvaldo de 

Souza Guimarães – Editora Ática (1ª ed. 2013); 

5) Física aula por aula – Claudio Xavier e Benigno Barreto – Editora FTD (2ª 

ed. 2013); 

6) Física: Contextos e aplicações – Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga – 

Editora Scipione (1ª ed. 2013); 

7) Física – Bonjorno, Clinton, Eduardo Prado, Casemiro – Editora FTD (2ª ed. 

2013); 

8) Física, interação e tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano 

– Editora Leya (1ª ed. 2013); 

9) Física para o Ensino Médio – Luiz Felipe Fuke e Kazuhito Yamamoto – 

Editora Saraiva (3ª ed. 2013); 

10)  Física – Ricardo Helou Doca, Newton Villas Boas e Gualter José Biscuola 

– Editora Saraiva (2ª ed. 2013); 

11)  Quanta Física – Kantor, Paoliello Jr., Menezes, Bonetti, Canato Jr e 

Moraes Alves – Editora Pearson (2ª ed. 2013); 

12)  Ser Protagonista: Física – Angelo Stefanovits – Editora SM (2ª ed. 2013); 

13)  Conexões com a Física – Glória Martini, Walter Spinelli, Hugo Carneiro 

Reis, Blaidi Sant’Anna – Editora Moderna (2ª ed. 2013); 

14)  Física, Ciência e Tecnologia – Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 

Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares e Paulo César Martins Penteado 

– Editora Moderna (3ª ed. 2013). 

Através da leitura deste guia foi possível detectar que todas as coleções 

abordam, com maior ou menor ênfase, conteúdos de Física Moderna. Convém 

esclarecer que um dos indicadores propostos pela equipe de avaliação das obras 

inscritas no PNLD consiste justamente no fato de a obra didática analisada ter sua 

aceitação condicionada, entre outros fatores, a presença de conteúdos referentes à 

Física Moderna e Contemporânea, conforme Brasil (2014): “Contempla e aborda, de 

forma adequada e pertinente, conhecimentos usualmente classificados como de 

Física Moderna e Contemporânea” (p. 23). 

Através da análise do Guia de Livros do PNLD 2015, constatou-se que todos 

os autores, abordam a Física Moderna e Contemporânea (FMC) de forma explícita e 



51 
 

 
 
 
 

consistente, sendo que, na maioria das obras didáticas os seus respectivos autores 

optaram por disponibilizar estes conteúdos no volume 3, que corresponde à 3ª série 

do ensino médio. O guia também sugere que as coleções aprovadas pelo MEC 

abordam os conteúdos de FMC através de uma ótica fragmentada e prioritariamente 

disciplinar, em capítulos específicos para tratar estes conteúdos. 

 

2.4 A presença da Física Moderna e Contemporânea nas salas de aula de nível 

médio 

  

As orientações educacionais oficiais do governo para o ensino de física no 

nível médio, as crescentes pesquisas na área de ensino de Física Moderna e a 

disponibilização de livros didáticos que contemplam tópicos de Física Moderna 

sinalizam para a presença desta área de conhecimento na escola secundária do 

Brasil. Tais pressupostos levam a inferir que a presença de tópicos de Física 

Moderna é comum na prática dos docentes do Ensino médio. No entanto, as 

pesquisas realizadas por Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), Monteiro, Nardi e 

Bastos Filho (2009) e Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2013) tornam visíveis as 

discrepâncias entre as orientações educacionais oficiais e a prática do docente de 

física. Estes pesquisadores evidenciaram que a maior parte dos professores 

interrogados não trabalham regularmente conteúdos de FMC nas salas de aula nas 

quais exercem a docência.   

Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2009) também questionaram, em suas 

pesquisas, alguns professores sobre quais os principais empecilhos para uma 

implementação mais efetiva e regular de conceitos de FMC nas salas de aula de 

nível médio. Como resultado das entrevistas realizadas com os docentes chegaram 

as seguintes conclusões: “a carga horária disponibilizada para as aulas de física é 

insuficiente diante da vasta quantidade de conteúdos previstos nos programas para 

ensino de física, os conteúdos de FMC demandam uma matemática muito complexa 

para o aluno do nível médio e o professor não tem formação necessária e adequada 

para trabalhar com os seus alunos tais conteúdos.” 

Embora os trabalhos de Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007), Monteiro, Nardi e 

Bastos Filho (2009) e Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2013) não tenham abarcado 
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um número expressivo de educadores, eles sinalizam que o estudo de FMC nas 

escolas públicas de nível médio do Brasil ainda ocorre de forma pontual. Faz-se 

necessário a realização de investigações mais amplas para poder se obter uma 

fotografia mais condizente com a realidade do ensino de física. Também se faz 

necessário investigar como ocorre o ensino de FMC no nível médio: ocorre de forma 

fragmentada ou de modo contextualizado e interdisciplinar?  São questões que 

precisam ser averiguadas e que podem servir como motivações para futuros 

trabalhos acadêmicos. 

 

2.5 A transição da física clássica para a física moderna 

 

A física clássica, desenvolvida antes de 1900, está fundada, basicamente, em 

três bases: a mecânica clássica, a termodinâmica e o eletromagnetismo (SERWAY e 

JEWETT JR., 2005). A mecânica clássica enfatiza o estudo dos movimentos em 

velocidades inferiores à velocidade da luz, a termodinâmica enfoca a relação entre o 

calor e o movimento e o eletromagnetismo que estuda os fenômenos de natureza 

elétrica e magnética e suas interações, o que inclui a óptica.  

A Física clássica consolidou-se nos séculos XVIII e XIX e, fundamentou-se, 

principalmente, nas concepções de Galileu, Kepler, Newton (concernente à 

mecânica), Maxwell (concernente ao eletromagnetismo) (MEGGIOLARO e BETZ, 

2012) e Rudolph Clausius, Sadi Carnot, Kirchhoff, Joule (concernente à 

termodinâmica). No entanto, foi Isaac Newton (1642-1727) o seu grande expoente. 

Nesse período, ele também concebeu ferramentas matemáticas mais refinadas para 

formalizá-la, conforme expressa Biezunski (1993): “O século XVIII foi a época do 

triunfo do formalismo fundado nas concepções de Newton. Foi igualmente o período 

em que a física se muniu de utensílios matemáticos sofisticados para a formalizar.” 

(p.37).  

O mesmo autor ainda afirma que: “A física clássica, a da Renascença, 

inaugurada por Galileu e Newton, e mais tarde formalizada matematicamente no 

século XVIII, impôs-se como rainha das ciências no decorrer dos séculos XVIII e 

XIX”.  (p.52). 
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A física clássica está alicerçada principalmente sobre o conceito de 

movimento proposto por Newton, como afirma Biezunski (1993): “Edificio 

maravilhosamente acabado, encontrava-se centrada sobre o conceito de 

movimento” (1993, p.52). Ainda sobre a credibilidade inconteste de Isaac Newton 

este mesmo autor argumenta: “A autoridade de Newton era tal que todo ponto de 

vista divergente parecia impensável” (BIEZUNSKI, 1993, p. 43).  

A Física clássica ramificada em mecânica, óptica, ondulatória, termodinâmica 

e eletromagnetismo alargou seus domínios a tal ponto que era considerada capaz 

de explicar, com precisão, uma ampla gama de fenômenos físicos. A comunidade 

científica da época creditava tamanha confiança nos modelos físicos ao ponto de 

imaginar que a física havia chegado a um estágio no qual não havia mais nada a 

descobrir. Sant’Anna et. al. (2010, p. 333) ao escrever sobre o tema esclarece:  

A confiança nesses modelos era tão grande que um dos físicos mais 
respeitados desse período, Sir William Thomson (1824-1907), 
conhecido como lorde Kelvin, afirmou que a Física Clássica tinha 
apenas “duas pequenas nuvens” a serem removidas do límpido céu 
por ela construído: o resultado inesperado do experimento de 
Michelson-Morley e o problema da radiação de um corpo negro.   

 
Assim, nesta época, acreditava-se que a física clássica, conseguiria 

responder a todas as questões pendentes por já ser uma construção completamente 

acabada e consolidada, portanto, não poderia oferecer mais nenhuma contribuição 

significativa para as ciências, uma vez que seus modelos eram capazes de explicar 

todos os fenômenos. 

A revolução científica que ocorreu no início do século XX abalou os 

fundamentos da física clássica e favoreceu o surgimento da teoria da relatividade de 

Einstein e o surgimento da teoria quântica de Planck. 

Enquanto o conceito de movimento reinava durante o apogeu da mecânica 

clássica, vê-se no século XIX surgir um novo conceito físico: energia. Este conceito 

foi construído a partir de um redesenho do conceito de calor. Biezunski (1993, p. 53) 

escreve: “O século XIX encontrava-se marcado pelo nascimento de um novo 

conceito físico, a energia, cuja origem provém de uma redefinição do que é calor” 

(BIEZUNSKI, 1993, P.53). Mais tarde, as discussões em torno do caráter contínuo 

da energia, visão predominante à época, desencadeariam a revolução quântica 

iniciada por Max Planck e a desestruturação de conceitos clássicos. 
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O advento do século XX marca o início de uma fase de rupturas para a Física. 

Nesse período, os fundamentos da era clássica da física foram profundamente 

abalados. “Conceitos tão fundamentais como o tempo, o espaço, a continuidade, a 

noção de partícula, de átomo etc., foram remodelados” (BIEZUNSKI,1993, p. 83) 

Reen (2004) afirma que existia os chamados problemas de fronteiras da física 

e que eles precisavam ser elucidados. Para ele, a superação de tais problemas 

funcionou como um trampolim que impulsionou a ruptura com as ideias da física 

clássica e que culminou com o surgimento da física moderna. Renn (2004, p. 30) 

destaca: 

A física clássica divide-se primordialmente em três áreas, cada qual 
com conceitos próprios: a mecânica, a teoria do calor e o 
eletromagnetismo. Nas fronteiras entre estas áreas encontravam-se 
aqueles problemas nos quais diferentes conceitos básicos se 
sobrepunham.    

 

Os problemas de fronteiras citados por Reen (2004) seriam: 

a) Movimento browniano 

b) Eletrodinâmica dos corpos em movimento  

c) Radiação térmica  

A radiação emitida por um corpo negro é considerada por Reen (2004) como 

um problema situado entre as fronteiras da teoria do calor e a teoria da radiação do 

eletromagnetismo e se constitui como cerne dos estudos na área de física quântica 

e dos trabalhos de Max Planck. 

O problema do movimento browniano encontrava-se nas fronteiras entre a 

mecânica e a teoria do calor, e segundo Reen (2004) foi este o ponto de partida para 

o surgimento da moderna mecânica estatística.  

A eletrodinâmica dos corpos em movimento estaria na fronteira entre a 

mecânica e o eletromagnetismo e teria propiciado o nascimento da teoria da 

relatividade. Assim, as mudanças conceituais da física ocorridas no século XX 

tiveram sua origem nos problemas de fronteiras da física clássica. 

As primeiras décadas do século XX na área de física foram marcadas por 

rupturas que ocasionaram uma revolução científica. Bienzunski (1993) menciona as 

principais rupturas ocorridas nesse período:  

A primeira ruptura incide no caráter contínuo da energia e, a partir 
dela, verifica-se o mesmo em todas as grandezas físicas”. (p. 83)  
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“A segunda ruptura encontra-se no espaço e no tempo. O tempo 
absoluto desaparece da física”. (p. 84)  
“A terceira ruptura encontra-se ligada àquilo a que se chama a teoria 
da medição: apercebemo-nos de que não é possível medir um 
sistema físico sem o perturbar. (p.84) 

 
Esta pesquisa não objetiva discutir todas as rupturas citadas por Biezunski 

(1993) e nem todos os problemas de fronteira citados por Reen (2004), mas procura 

enfatizar, sobretudo, a ruptura que está relacionada à questão do caráter contínuo 

da energia predominante nesta época e ao nascimento da física quântica. A 

revolução quântica favoreceu a exploração do “mundo” infinitamente pequeno, ou 

seja, a investigação dos fenômenos invisíveis das partículas elementares. 

A física clássica reinava absoluta nos séculos XVIII e XIX. Nesse período, a 

energia era considerada uma grandeza contínua. No entanto, existia um problema 

de fronteira para o qual a física clássica não conseguia explicações satisfatórias: o 

enigma do espectro da radiação emitida por um corpo aquecido (REEN, 2004), 

sendo tal problema fronteiriço designado por Lord Kelvin (SANT’ANNA et. al., 2010) 

como a segunda nuvem a nublar o límpido céu da física clássica. A elucidação deste 

enigma contribuiu para o surgimento de mais uma área da física: a física quântica. 

 

2.6 O problema da radiação de corpo negro (PRCN) 

 

Um corpo ao ser aquecido emite radiação, chamada radiação térmica. Em 

temperaturas consideradas baixas (inferiores a 600º C) esta radiação térmica não é 

visível e encontra-se na faixa infravermelha do espectro eletromagnético. No 

entanto, à medida que a temperatura do corpo aumenta gradativamente, a radiação 

emitida por ele também aumenta passando a ser visível. Com o aumento gradativo 

da temperatura, o corpo emite inicialmente a cor avermelhada, seguindo para o 

amarelo, verde, azul, até chegar ao branco. Como exemplos cotidianos, podemos 

citar o metal que, ao ser aquecido às temperaturas elevadas começa a emitir luz; a 

luz produzida nos filamentos quentes das lâmpadas; o Sol e as estrelas que emitem 

luz porque suas superfícies têm temperaturas elevadíssimas etc. (FELDENS, DIAS e 

SANTOS, 2010) 
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Assim, à medida que a temperatura de um corpo fica mais elevada, ele passa 

a emitir uma radiação mais intensa e com frequências mais elevadas. Dessa forma, 

a determinação da relação entre a emissão do espectro da radiação de um corpo 

aquecido, sua temperatura e seus respectivos comprimentos de onda, ou seja, a 

questão de “como a intensidade da radiação eletromagnética emitida pelos corpos 

aquecidos depende da freqüência dessa radiação?” (TORRES, et. al., 2013, p. 237) 

se constituiu como um dos enigmas mais estudados no final do século XIX e começo 

do século XX e acabou por desencadear o nascimento da física quântica.  

A elucidação do PRCN (problema da radiação de corpo negro) foi objeto de 

estudo de muitos físicos da época. Muitos modelos foram elaborados (empíricos 

e/ou teóricos) e embasados na mecânica clássica, porém não resistiam diante das 

comparações com os experimentos. 

Entre os físicos que se propuseram a elaborar modelos que explicavam o 

problema da radiação de corpo negro, destacaram-se: Kirchhoff, Stefan, Boltzmann, 

Wien, Rayleigh e Jeans, e Planck.  

Esta parte do trabalho procura abordar, de forma sucinta, as contribuições 

destes físicos a respeito do tema. Convém ressaltar que esta dissertação optou por 

não promover um trabalho que contemple, meticulosamente, sobre a História da 

Física Moderna, mais especificamente da física quântica. Também optou por não 

apresentar as deduções das equações utilizadas nesta pesquisa e nem o percurso 

matemático traçado pelos físicos, mencionados neste texto dissertativo, até 

chegarem as suas conclusões. Tais opções estão justificadas com base nos 

objetivos propostos para esta pesquisa. 

 

2.6.1 Corpo negro e os trabalhos de Kirchhoff 

 

O estudo da radiação emitida por um corpo aquecido teve início com os 

trabalhos científicos do alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887). Seus 

trabalhos, ancorados em princípios da Termodinâmica, contribuíram para uma nova 

compreensão do comportamento dos corpos aquecidos e para a formulação de 

importantes conclusões sobre a absorção e a emissão da radiação pelos corpos. Os 
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estudos de Kirchhoff, segundo Sant’Anna et. al.(2010, p.339), propiciaram a 

obtenção de importantes conclusões tais como: 

Primeira dessas conclusões mostra que a cor de um corpo aquecido 
depende da freqüência da radiação emitida por ele, que por sua vez, 
depende apenas de sua temperatura, não importando o material de 
que é feito ou qualquer outra característica, como massa, forma ou 
mesmo sua cor habitual. Se a temperatura for muito elevada, os 
átomos do corpo emitem radiações de frequências correspondentes 
a todas as cores, o que corresponde à cor branca, como o filamento 
de uma lâmpada de tungstênio acesa.  

 
Ele também entendeu que o poder de absorção e o de emissão de um corpo 

são grandezas diretamente proporcionais. Assim, se um corpo absorve toda a 

radiação incidente ele deve emitir toda a radiação que vier a produzir.  

Foi em 1860 que Kirchhof definiu fisicamente corpo negro: “Corpo negro ideal 

é o corpo capaz de absorver toda a radiação de determinada freqüência que nele 

incide e, da mesma forma, emitir toda radiação térmica que produz”. (SANT’ANNA 

et. al., 2010, p. 339). 

O corpo negro idealizado por Kirchhoff permitiu a construção de um corpo 

com características bem aproximadas desse corpo hipotético, o que, por sua vez, 

permitiu aos físicos da época, um estudo de cunho mais empírico diante das 

radiações térmicas emitidas. 

O modelo consiste em um corpo extenso que possui uma cavidade em seu 

interior; tal corpo apresenta um orifício que tem a finalidade de permitir que a 

radiação externa penetre e nele fique aprisionada, sendo então absorvida, reemitida 

e refletida pelas paredes da cavidade. A figura 3 representa um esquema, com 

aproximação, do conceito de corpo negro ideal.  
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Figura 3: Representação esquemática de um corpo negro 

 

Fonte: Sant’Anna et. al., 2010, p.339 

Para Sant’Anna et. al (2010, p.340) o modelo de corpo negro proposto por 

Kirchhoff foi significativo, pois “[...] padronizou os experimentos de emissão de 

radiação térmica da época, uma vez que até então eram utilizados diferentes 

materiais e procedimentos, dificultando a reprodução e a colaboração entre os 

cientistas”. 

 

2.6.2 A lei de Stefan-Boltzmann 

 

O físico austríaco Josef Stefan (1835-1893) contribuiu para uma melhor 

compreensão sobre a radiação emitida por corpos aquecidos. Ele conseguiu, em 

1879, estabelecer que existe “[...] uma relação empírica entre a potência por unidade 

de área irradiada por um corpo negro e a temperatura”. (TIPLER e LLEWELLYN, 

2012, p.76). 

Stefan concluiu que a intensidade (energia por unidade de tempo e por 

unidade de área) da radiação emitida por um corpo é proporcional à sua temperatura 

absoluta elevada à quarta potência. Podendo então ser representada, 

matematicamente, da seguinte forma: 

𝑅 = 𝜎𝑇4                                                (1) 

onde R é a potência irradiada por unidade de área, T a temperatura absoluta e σ = 

5,0704 x 10-8 W/m² é uma constante. (TIPLER e LLEWELLYN, 2012, p.76). 
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Em 1884, Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906), um físico austríaco, chegou 

a conclusões semelhantes às de Stefan sobre a intensidade da radiação emitida por 

um corpo negro. Ele utilizou como fundamentação as leis da termodinâmica clássica. 

(TIPLER e LLEWELLYN, 2012) 

Para Stefan e Boltzmann, “[...] a potência por unidade de área irradiada por 

um corpo negro é função apenas da temperatura e, portanto, não depende de outras 

características do corpo, como a cor ou o material de que é feito.” (TIPLER e 

LLEWELLYN, 2012, p.76) 

Atualmente, a equação R = σT4 é conhecida como lei de Stefan-Boltzmann. 

Os estudos de Stefan e Boltzmann não conseguiram esclarecer a lei de 

distribuição espectral da radiação, no entanto, contribuíram para colocar esta 

questão na pauta dos físicos da época. (SIMÕES, 2008) 

 

2.6.3 A lei do deslocamento de Wien 

 

O físico alemão Wilhelm Wien (1864-1928) também realizou estudos que 

versavam sobre a intensidade da radiação emitida por um corpo negro. Ele utilizou 

os parâmetros da física clássica e fundamentou-se em considerações extraídas da 

termodinâmica e do eletromagnetismo. Dessa, ele conseguiu quantificar a relação 

existente entre a temperatura absoluta de um corpo negro e o comprimento de onda 

que corresponde ao espectro máximo da radiação térmica emitida por um corpo.  

Seus estudos culminaram, em 1893, com a enunciação de uma lei que leva o 

seu nome, lei de Wein, ou melhor, lei do deslocamento de Wien, que conforme 

Feldens, Dias e Santos (2010, p.4) pode ser expressa da seguinte forma: “A lei (de 

Wien) diz que o comprimento de onda correspondente à intensidade máxima no 

espectro é inversamente proporcional à temperatura absoluta do corpo”.  

A representação matemática da lei do deslocamento de Wien é:  

                                                         λmax 
T

1
                                                                                      (2) 

ou, mais precisamente, 

λmax T = b (constante) = 2,898 x 10-3 m.K 
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onde, λmax é o comprimento de onda maximante (aquele que corresponde ao pico da 

distribuição espectral), T é a temperatura absoluta e b é a constante de Wien. 

A lei do deslocamento de Wien pode ser visualizada através de gráfico 

conforme mostrado na figura 4, no qual é representada a emissão da radiação de 

um corpo negro em função da sua temperatura e do comprimento de onda 

maximante correspondente. Ela pode ser deduzida da distribuição de Wein 

(abaixo). 

Figura 4: Esquema da densidade de energia espectral da radiação térmica em 
função do comprimento de onda (λ) para temperaturas diferentes.  

 
Fonte: <a 

href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiens_law.svg#/media/File:Wiens_law.svg> 
 

A partir da análise do gráfico da figura 4 obtém-se as seguintes conclusões: 

 A forma geral da curva do gráfico é a mesma para qualquer corpo negro, 

independentemente do material de que é feita a cavidade do referido corpo; 

 À medida que a temperatura se eleva, os picos das curvas se deslocam da 

direita para a esquerda, correspondendo a comprimentos de onda 

maximantes cada vez menores.  

 Se o gráfico da densidade de energia espectral (a função dR/dλ) 

estiver expresso em função da freqüência (f = c/λ,), com os valores 

crescentes desta representados da esquerda para a direita, então o 
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deslocamento do pico, para temperaturas cada vez mais altas, se dará para a 

direita, no sentido de frequências crescentes.  

Seguindo o trabalho de Stefan & Boltzmann, Wilhelm Wien fez a hipótese de 

que a potência por unidade de área por unidade de comprimento de onda – dR/dλ  – 

irradiada de um objeto a uma temperatura fixa (T) seria da forma 

𝑑𝑅

𝑑λ
=

𝑎𝑒−𝑏/λT

λ
5 , 

onde 𝑎  e 𝑏  são constantes. Qualitativamente, isto significa que o espectro de 

radiação vai para zero exponencialmente a pequenos comprimentos de onda e vai 

para zero como 1/λ
5

 a grandes comprimentos de onda. A distribuição de Wien 

(equação acima) prevê dois resultados importantes:  

(1) a potência total por unidade de área é proporcional a 𝑇4, assim resgatando a 

lei de Stefan-Boltzmann;  

(2) contém implícita a informação expressa na lei de deslocamento de Wien: o 

comprimento de onda correspondente ao máximo da função, (dR/dλ)máximo, é 

inversamente proporcional à temperatura. A distribuição de Wien resulta muito 

aproximadamente, mas não exatamente, em acordo com as medidas 

experimentais do espectro de radiação térmica.  

A distribuição de Wien, assim, não funcionava para todas as frequências. 

Sant’Anna et. al., (2010, p. 341) declara que: “A lei de Wien concorda com os dados 

experimentais apenas nas freqüências elevadas”, ou seja, baixos valores de 

comprimentos de onda.   

A distribuição de Wien mostrou limitações conforme expressa Simões (2008, 

p.9): “Entretanto, o trabalho experimental de Lummer e Pringsheim sobre a radiação 

de corpo negro realizado no Instituto Físico-Tecnológico sugerira a possibilidade de 

desvios face à lei de Wien na gama das baixas freqüências”. Diante disso, em 

outubro de 1900, Rubens e Kurlbaum apresentam à Sociedade Alemã de Física um 

trabalho que confirma as limitações da distribuição de Wein. (Ibid.) 

 

2.6.4 Planck e o problema da radiação de corpo negro 
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A contribuição de Max Planck (1858-1947) apresentada nesta pesquisa está 

fundamentada, por exemplo, em Simões (2008), Feldens, Dias e Santos (2010) e 

Young e Freedman (2009).  

Max Karl Ernst Ludwig Plank nasceu em 23 de abril de 1858 na cidade de 

Kiel, Alemanha. Cursou o ensino secundário em Munique no Maximilian-Gynasium. 

Frequentou a Universidade de Munique por três anos e a Universidade de Berlim por 

um ano. Em sua carreira universitária teve aulas com Hermann Helmholtz e Gustav 

R. Kirchhoff.  

Planck foi influenciado pelos trabalhos de Rudolph Clausius sobre 

termodinâmica. Em 1879, ele apresentou uma tese de doutorado sobre a Segunda 

Lei da Termodinâmica. Tornou-se Privatdozent na Universidade em Munique e a 

partir 1885 tornar-se-ia professor associado em Kiel. Com a morte de Kirchohoff, ele 

volta para Berlim em 1889, ainda como professor associado. Em 1892 torna-se 

professor catedrático. 

Em dezembro de 1900, Planck apresenta à Sociedade Alemã de Física um 

artigo sobre a Teoria da Lei de Distribuição do Espectro Normal, este artigo se 

constitui como marco inicial para o surgimento da física quântica. Não foi muito 

compreendido na época. As ideias presentes no seu artigo foram esclarecidas anos 

mais tarde. 

Em 1918, Planck é agraciado com o prêmio Nobel em Física por sua 

descoberta sobre os quanta de energia. 

Na busca de soluções para o PRCN, Planck recorre em 1897 às leis de 

radiação do eletromagnetismo e as leis da termodinâmica conforme Feldens, Dias e 

Santos (2010, p. 5): “Em 1897, Planck colocou o problema de deduzir o espectro da 

radiação, usando as leis de radiação do Eletromagnetismo e as leis da 

Termodinâmica, mostrando como radiação e matéria interagem para alcançar o 

equilíbrio termodinâmico”, porém sem sucesso. 

Em 1900, Max Planck anuncia que conseguiu uma solução para o problema 

da radiação de corpo negro. Esta solução não obedecia aos padrões estabelecidos 

pela física clássica, no entanto, estava de acordo com os resultados das curvas 

experimentais da distribuição de intensidades, conforme afirmam Young e Freedman 

(2009, p. 204, grifo do autor): 
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Finalmente, em 1900, Planck desenvolveu uma fórmula, hoje 
chamada de lei da radiação de Planck, cujos resultados são 
bastante compatíveis com as curvas experimentais da distribuição de 
intensidades. Em sua dedução, ele usou uma fórmula que na época 
parecia ser uma hipótese descabida. Planck supôs que os 
osciladores eletromagnéticos (elétrons) nas paredes da caixa de 
Rayleigh, vibrando com uma freqüência f, poderiam possuir somente 
certos valores da energia iguais a nhf, em que n = 0, 1, 2, 3 ... e h  
era uma constante que hoje recebe o nome de Planck. [...] Sua 
hipótese imaginava níveis de energia quantizados [...].  

 

A ideia da quantização da energia proposta por Planck batia de frente com a 

ideia aceita pela física clássica. Para a Física clássica, as partículas emitiam 

radiação de modo contínuo, fato contraditado pelos dados experimentais. Já para 

Planck, a emissão da radiação acontecia de modo descontínuo na forma de 

pequenos pacotes de energia denominados quanta o que originou a teoria quântica. 

A teoria de Planck afirma que:  

1. As partículas oscilantes que emitem radiação podem ter apenas 
determinadas quantidades de energia, em valores discretos [...]. 
2. As partículas emitem ou absorvem radiação em quantidades 
discretas denominadas quanta (plural de quantum).  (TORRES et. 
al., 2013, p. 238, grifo do autor) 

 

Esta teoria pode ser representada, matematicamente, da seguinte forma:              

                            𝐸𝑛 = 𝑛ℎ𝑓                                                          (3) 

em que n é um número inteiro positivo, f é a freqüência da radiação emitida e h é 

uma constante, que veio a ser reconhecida como uma constante universal, e passou 

a ser chamada de constante de Planck. A dimensão física da constante de Planck é 

a mesma da grandeza momento angular e seu valor no SI é dado por: 

h = 6,626 x 10 -34 J.s 

Planck levantou a hipótese de que a energia era emitida de modo 

descontínuo, contrariando a teoria clássica.  Através da figura 5, faz-se uma 

comparação entre o modelo clássico e o modelo quântico para emissão do espectro 

proposto por Planck:  

 

 

 

 



64 
 

 
 
 
 

Figura 5: Representação didática do modelo clássico e do modelo quântico para a 
emissão de energia 

 

Fonte: Sant’Anna et. al., 2010, p.367 

Planck havia formulado uma teoria revolucionária que seria os alicerces para 

a construção da física quântica.  

Por ser um físico clássico, em princípio, o próprio Max Planck e seus 

contemporâneos físicos não tinham consciência das implicações que sua teoria 

revolucionária iria provocar na física. Ele próprio acreditava que sua hipótese não 

passava de um artifício matemático utilizado para resolver o PRCN, conforme 

Simões (2008, p. 8) afirma utilizando a fala de Kuhn: “Kuhn acabaria por concluir 

que, em 1900, Planck introduzira apenas um constrangimento matemático, sem 

implicações físicas, tentando nos anos seguintes interpretar esta imposição 

matemática no contexto da física clássica”. 

A quantização da energia proposta por Planck não foi perfeitamente 

compreendida na época, somente após a explicação do efeito fotoelétrico de Albert 

Einstein foi que a hipótese dos quanta de energia foi adquirindo consistência. 

(FELDENS, DIAS e SANTOS, 2010) 
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Anos mais tarde, Max Planck começa a tomar consciência de que a sua 

hipótese era bem mais do que um artifício matemático e que teria grandes 

implicações para a física: 

Só em 1908, numa carta que endereça a Lorentz, goradas todas as 
tentativas explicativas de encontrar uma justificação clássica para a 
sua fórmula, e após a introdução dos quanta de luz por Albert 
Einstein, em 1905, e a dedução independente da fórmula da radiação 
de corpo negro por Paul Ehrenfest, é que Planck finalmente admitiria 
que o “malabarismo matemático” de 1900 implicava também uma 
restrição dos valores da energia, isto é, uma descontinuidade física. 
(SIMÕES, 2008, p.10) 

 

O problema da radiação de corpo negro estava resolvido e colocados os 

conceitos iniciais para o surgimento de uma nova era para a física, a era da física 

quântica. 

A teoria quântica estabeleceu limites na física, de modo que, tudo o que foi 

produzido antes dela é denominada Física Clássica e o que foi produzido depois é 

denominado de Física Moderna. (TORRES et. al., 2013) 

Enquanto nova área da física, a física quântica veio afirmar-se a partir da 

década de 1920. (BIEZUNSKI, 1993) 

 

2.6.5 A equação de Rayleigh-Jeans  

 

Planck, em 1900, formulou um modelo que explicava a emissão espectral de 

um corpo negro. Tal modelo estava em consonância com os dados experimentais e 

se fundamentava na ideia de que emissão da radiação de corpo negro ocorre de 

modo descontínuo. Tal modelo era paradoxo ao modelo que a física clássica 

defendia até então: a emissão de energia de um corpo era contínua.  

Portanto, mesmo depois dos trabalhos de Planck, diversos físicos ainda 

continuaram a buscar uma explicação clássica para o fenômeno da radiação de 

corpo negro. Entre eles, Jonh Strutt Rayleigh (1842-1919) e James Jeans (1877-

1946). Estes físicos apresentaram uma formulação final para o seu modelo em 1905, 

o qual ficou conhecido como lei de Rayleigh-Jeans. 

Eles consideravam que as ondas eletromagnéticas emitidas pelas 
paredes da cavidade se comportariam como ondas estacionárias em 
uma corda vibrante [...], o que lhes permitiu chegar a uma expressão 
matemática que relacionava a intensidade da radiação de um corpo 
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negro com a freqüência das ondas dentro da cavidade e com a 
temperatura absoluta desta. (SANT’ANNA et. al., 2010, p. 342) 

 

De acordo com Tipler e Llewellyn (2012), lei de Rayleigh-Jeans pode ser 

representada matematicamente do seguinte modo: 

                                               u(λ) = kT n(λ) = 8πkTλ-4                                              (4) 

Quer dizer, para cada valor de temperatura, a densidade de energia espectral 

é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda. Isso é o 

mesmo que 
𝑑𝑅

𝑑λ
. 

A equação de Rayleigh-Jeans concorda com os resultados experimentais 

para grandes comprimentos de ondas (baixas frequências), mas discorda para 

pequenos comprimentos de ondas (altas frequências). Assim, “[...] segundo essa lei, 

a radiação emitida por um corpo negro aumentaria continuamente, a ponto de se 

tornar infinita nas altas frequências, que correspondem a comprimentos de onda da 

radiação ultravioleta” (SANT’ANNA et. al., 2010, p. 342). Este problema ficou 

conhecido na física como catástrofe ultravioleta. 

É importante observar que a distribuição de Wein era válida para explicar a 

radiação emitida por um corpo negro nas freqüências mais altas enquanto a lei de 

Rayleigh-Jeans era válida para as baixas freqüências. Porém, nenhum modelo 

fundamentado na física clássica conseguiu responder satisfatoriamente o problema 

da radiação de corpo negro. Tal proeza só foi possível através do modelo proposto 

por Planck no qual a emissão de energia acontece de forma descontínua, ou seja, 

por meio da quantização da energia. 

Bassalo (1996) e Simões (2008) afirmam que um equívoco muito comum tem 

se propagado em certos livros e artigos (acadêmicos ou de divulgação cientifica). Tal 

equívoco consiste em afirmar que uma das motivações de Planck para formular o 

seu modelo quântico foi a lei de distribuição de Rayleigh-Jeans e a catástrofe 

ultravioleta. Segundo Bassalo (1996), o modelo de Rayleigh-Jeans data de maio de 

1905 e os artigos de Planck sobre a emissão discreta de energia datam de 1900, 

portanto o modelo de Rayleigh-Jeans é um modelo apresentado depois da lei de 

Planck. Feldens, Dias e Santos (2010) afirmam que: “[...] ora, em seu trabalho 



67 
 

 
 
 
 

Planck nem menciona a lei de Rayleigh e é óbvio, pelo caminho seguido por ele, que 

a lei de Rayleigh não entrou em suas considerações”. (p.2) 

O final do século XIX e o começo do século XX foi um período produtivo para 

a elaboração de modelos que procuravam explicar o PRCN. Os modelos mais 

expressivos foram os de Wien, Planck e Rayleigh-Jeans, com a prevalência do 

modelo planckiano e consequentemente com a fundação dos alicerces da física 

quântica. 

A figura 6 apresenta uma comparação entre as propostas de Wien, Planck e 

Rayleigh-Jeans: 

 

Figura 6: Comparação entre os modelos de Wien, Planck e Rayleigh-Jeans 

Fonte:<http://ensinoadistancia.pro.br/EaD/QG/aula-3/aula-3.html> 
 

A curva mostra os pontos do espectro nos quais as leis de Wien e Rayleigh-

Jeans concordam com a lei de Planck. 

Planck elaborou um modelo teórico em sintonia com os resultados 

experimentais e que contém as leis de Wein e Rayleigh-Jeans como casos 

particulares. 
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CAPÍTULO 3 – DISCUSSÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 

3.1 Interdisciplinaridade 

 

O uso da palavra interdisciplinariade é muito comum na sociedade em geral e 

no meio escolar. É um termo polissêmico e muitas vezes utilizado de forma banal. 

Ela é fundamental para o ensino e pesquisa tanto no ensino superior quanto no 

ensino médio (Leis, 2005).  

Klein (2002) assinala que o termo interdisciplinar é uma palavra do século XX, 

porém, “A origem intelectual do conceito de interdisciplinaridade subjacente, no 

entanto, é muito mais antiga” (p.110). Trindade (2008) afirma que a 

interdisciplinaridade chegou ao Brasil no final dos anos de 1960. 

O conceito de interdisciplinaridade não é algo fechado e para ser 

compreendido deve-se analisar o contexto no qual está sendo utilizado; mesmo em 

se tratando da área da educação, não há um consenso quanto à sua definição.  

Fazenda (2008) e Lenoir (2002) esclarecem que o conceito de 

interdisciplinaridade é intrínseco ao conceito de disciplinas. Assim, a 

interdisciplinaridade “[...] pressupõe a existência de ao menos duas disciplinas como 

referência e a presença de uma ação recíproca [...]” (GERMAIN, 1991, p. 143 apud 

LENOIR, 2002, p. 46), portanto, a concepção interdisciplinar do ensino não é 

contrária à concepção disciplinar, antes permite um diálogo e uma maior interação 

entre as diversas áreas disciplinares do conhecimento. Ela aparece como alternativa 

frente a um ensino de física centrado na fragmentação e compartimentalização do 

conteúdo. 

Leis (2005), citando referenciais teóricos, apresenta um conceito abrangente 

sobre o termo:  

A interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento entre 

atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes. Ela tem a ver 

com a procura de um equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese 

simplificadora (Jantsch & Bianchetti, 2002). Ela tem a ver com a procura de um 

equilíbrio entre as visões marcadas pela lógica racional, instrumental e subjetiva 
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(Lenoir e Hasni, 2004). Por último, ela tem a ver não apenas com um trabalho de 

equipe, mas também individual (Klein, 1990). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Brasil, 2013, p. 

184) orientam para uma prática educativa focada na interdisciplinaridade e a 

entendem como: “A interdisciplinaridade é, assim, entendida como abordagem 

teórico-metodológica com ênfase no trabalho de integração das diferentes áreas do 

conhecimento.” 

 Os PCN+ na área de Ciências da Natureza (BRASIL, 2002), concebem a 

interdisciplinaridade como uma estratégia pedagógica com potencial para promover 

a formação humana global do educando. Nesta perspectiva, a prática interdisciplinar 

não descaracteriza as áreas disciplinares, mas promove uma articulação significativa 

entre as mesmas ao mesmo tempo em que promove a superação das limitações das 

abordagens disciplinares isoladas. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 

2012) no seu artigo 5º ratificam as orientações contidas nos PCN (BRASIL, 2000) e 

PCN+ (BRASIL, 2002) quanto à necessidade de uma prática pedagógica na 

educação secundária fundamentada no caráter interdisciplinar: “VI - integração de 

conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais, realizadas na 

perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização” (BRASIL, 2012, p. 2) 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Estadual “Amaro Cavalcante” 

também apresenta como meta uma prática docente focada na interdisciplinaridade: 

“Aprofundar atividades e projetos que favoreçam a interdisciplinaridade, contribuindo 

para diminuição da fragmentação do ensino” (E. E. AMARO CAVALCANTE, 2013, 

p.44). 

Amparada nos pressupostos anteriores, este trabalho de pesquisa optou por 

seguir uma linha interdisciplinar com ênfase na interação e complementaridade entre 

Astronomia e Física Moderna. Lenoir (2002) salienta que a interdisciplinaridade na 

perspectiva escolar “[...] conduz ao estabelecimento de ligações de 

complementaridade entre as matérias escolares” (p.52). 

Utilizando o Sol como ponto de partida, este trabalho procurou estabelecer 

ligações interdisciplinares entre esta estrela e os diversos conteúdos que foram 
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enfatizados nas unidades didáticas. O Sol, assim, opera neste trabalho como um 

conceito unificador conforme representado, esquematicamente, na figura 7. 

Figura 7: Representação esquemática dos conteúdos abordados nas unidades 

didáticas a partir do Sol 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora da dissertação. 

 

3.2 A seleção dos recursos didático-pedagógicos  

 

Para elaboração e execução das unidades didáticas foram selecionados os 

seguintes materiais: vídeos, textos, reportagens, demonstração experimental e 

construção de maquetes.  

A utilização destes recursos ocorreu na perspectiva da instrumentalidade, ou 

seja, os recursos serão considerados como ferramentas que auxiliam na 

aprendizagem dos conceitos físicos tratados nas unidades didáticas. Assim, os 

materiais foram selecionados conforme o seu potencial de motivação e de 

adequação às práticas pedagógicas que foram utilizadas. 
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Porque utilizar práticas experimentais? O que justifica o uso de audiovisuais? 

Estas e outras questões serão comentadas, de forma breve, na sequencia deste 

texto. 

 O uso de procedimentos e práticas experimentais sempre esteve intrínseco 

ao processo de aprendizagem em física. (ALVES FILHO, 2000).  A realização de 

atividades experimentais em aulas de ciências, mais especificamente de física é 

importante, pois geralmente desperta o interesse dos alunos. (DELIZOICOV e 

ANGOTTI, 1990; GASPAR e MONTEIRO, 2005).  

No entanto, a maioria das escolas brasileiras não dispõe de laboratórios e as 

que têm não os utilizam de maneira eficiente (BORGES, 2006); como exemplo 

dessa realidade, pode-se mencionar a Escola Estadual “Amaro Cavalcante”, local no 

qual ocorreu a implementação desta proposta de trabalho científico. 

A ausência de laboratórios de física na referida escola não impediu que esta 

pesquisa utilizasse a experimentação como instrumentalizadora para uma 

aprendizagem eficiente em física. Aliás, Borges (2006, p.32) afirma que:  

É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a 
necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a 
realização de trabalhos experimentais, uma vez que podem ser 
desenvolvidas em qualquer sala de aula, sem a necessidade de 
instrumentos ou aparelhos sofisticados. 

 

Nesse contexto, a experimentação foi idealizada para acontecer em outros 

espaços disponíveis da escola. Na EEAC, uma das experiências ocorreu ao ar livre, 

em um local próximo às salas de aulas e a outra, ocorreu na própria sala de aula. 

A forma escolhida para a experimentação foi a demonstração experimental. 

Para Gaspar e Monteiro (2005) a demonstração experimental pode ser definida 

como:  

[...] ‘atividade experimental de demonstração’, para designar 
atividades experimentais que possibilitem apresentar fenômenos e 
conceitos de Física, cuja explicação se fundamente na utilização de 
modelos físicos e priorize a abordagem qualitativa. (p.228)  

 
A opção pela demonstração experimental levou em consideração fatores 

como: o seu potencial motivador para despertar o interesse do aluno para a 

aprendizagem de conceitos físicos, a possibilidade de ser utilizada 

concomitantemente com a abordagem conceitual, ausência de um local específico 
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para atividades experimentais na escola (laboratórios) e materiais experimentais 

insuficientes para atender a todos os alunos simultaneamente. Tais fatores são 

conhecidos na literatura especializada: 

No entanto, alguns fatores parecem favorecer a demonstração 
experimental: a possibilidade de ser realizada com um único 
equipamento para todos os alunos, sem a necessidade de uma sala 
de laboratório específica, a possibilidade de ser utilizada em meio à 
apresentação teórica, sem quebra de continuidade da abordagem 
conceitual que está sendo trabalhada e, talvez o fator mais 
importante, a motivação ou interesse que desperta e que pode 
predispor os alunos para a aprendizagem. (GASPAR e MONTEIRO, 
2005, p.p. 227-228) 

 

A atividade experimental quer seja realizada em laboratórios ou por meio de 

atividade de demonstração experimental em locais diversos como sala de aula, 

pátios de escolas, museus etc., deve está focada para o desenvolvimento da 

capacidade de observação, de reflexão, de interpretação e de discussão dos 

resultados. Em síntese:  

Considera-se mais eficiente um trabalho experimental que dê 
margem à discussão e interpretação de resultados obtidos 
(quaisquer que tenham sido), com o professor atuando no sentido de 
apresentar e desenvolver conceitos, leis e teorias envolvidos na 
experimentação. Desta forma, o professor será um orientador crítico 
da aprendizagem, distanciando-se de uma postura autoritária e 
dogmática no ensino e possibilitando que os alunos venham a ter 
uma visão mais adequada do trabalho em Ciências. (DELIZOICOV e 
ANGOTTI, 1990, p.p. 22-23) 

 
O uso de ferramentas plurais para instrumentalizar o processo de ensino-

aprendizagem de conceitos de Astronomia e Física Moderna foi uma constante 

durante o desenvolvimento deste trabalho. Assim, além da demonstração 

experimental, também optou-se pelo uso de recursos audiovisuais e de maquetes.   

Por que utilizar recursos audiovisuais como instrumentos que subsidiam a 

aprendizagem?  

Partindo-se do pressuposto de que a sociedade contemporânea é marcada 

pela crescente produção e compartilhamento de informações em múltiplos formatos 

que envolvem som e imagem, ou seja, recursos audiovisuais conforme afirma Rosa 

(2000, p. 33): “[...] a sociedade moderna tem no uso da imagem e do som uma de 

suas principais características”. Assim, a sociedade atual é conhecida como a 

sociedade do conhecimento ou da informação (CARVALHO e KANISKI, 2000).  O 
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cotidiano das pessoas está permeado por uma ampla gama de recursos 

audiovisuais como, por exemplo, computadores com acesso a Internet, televisão 

e/ou outras meios.  

Os PCN+ (BRASIL, 2002), por sua vez, também enfatizam que a utilização de 

recursos de informações atuais pode contribuir positivamente para o processo de 

ensino/aprendizagem de física na educação básica, pois os mesmos possibilitam 

novos olhares e o desenvolvimento de uma postura mais crítica em relação ao 

contexto atual:  

Como exemplo, podem ser utilizados os meios de informação 
contemporâneos que estiverem disponíveis na realidade do aluno, 
tais como notícias de jornal, livros de ficção científica, literatura, 
programas de televisão, vídeos, promovendo diferentes leituras e/ou 
análises críticas (BRASIL, 2002, p.89) 

 

 Rosa (2000) assinala que a utilização de recursos audiovisuais no ensino tem 

grande poder motivacional para o alunado além de servir como instrumento de apoio 

ao professor. 

Em relação ao uso de maquete, Moreira e Vasconcelos (2007) salientam que 

este recurso pode ser utilizado em qualquer nível de ensino, desde a educação 

infantil até a pós-graduação. Para estes autores, a utilização de maquetes abrange 

várias possibilidades pedagógicas: “A maquete tem vários usos pedagógicos, 

desenvolve a socialização, a análise do espaço e, o mais importante, em cartografia, 

o entendimento da escala” (p.115). Assim, por meio da construção e análise de 

maquetes sobre o Sistema Solar os alunos participantes da pesquisa tiveram a 

oportunidade de construir ideias mais claras em relação aos tamanhos dos planetas 

e suas respectivas distâncias em relação ao Sol em escala. 

Os recursos didáticos-pedagógicos selecionados e utilizados na execução 

das unidades didáticas contribuíram para um desenvolvimento de uma proposta 

didática mais dinâmica e atraente. 
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CAPÍTULO 4 - A SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS  

 

A seleção dos conteúdos e da proposta metodológica que norteiam esta 

pesquisa foi uma tarefa difícil, pois não há um consenso na literatura científica sobre 

qual o melhor caminho a seguir: “[...] pode-se verificar que, além de ser um tanto 

escassa a literatura a respeito de questões metodológicas sobre o ensino de Física 

Moderna nas escolas, há várias divergências a respeito de que caminho deve ser 

tomado”. (OSTERMANN e MOREIRA, 2000, p.9) 

Assim, para efetuar a escolha dos conteúdos bem como a proposta 

metodológica adotada, este trabalho levou em consideração os seguintes pontos: os 

objetivos desta pesquisa; a necessidade de atualização curricular de física no nível 

médio; as orientações contidas nos PCN (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002); as 

orientações do Projeto Político Pedagógico da escola (E. E. AMARO CAVALCANTE, 

2013); e a necessidade de compreender a Física Moderna, mais especificamente, a 

física quântica; como fundamentais para o estágio atual de desenvolvimento 

científico e tecnológico.  

Solbis e Sinarcas (2013, p.10) apontam a tendência da inserção da Física 

quântica nos currículos da educação secundária de alguns países: “Todos los países 

avanzados introducen ideas de Física Cuántica en la enseñanza secundaria”.  

Menezes (2009) afirma que, atualmente, está em curso uma terceira revolução que 

tem uma estreita relação com as aplicações da física quântica. 

Portanto, o advento da física quântica está a desencadear uma nova 

revolução científica e tecnológica sem precedentes. Torres et. al., (2013, p. 239) 

escreve:  

Os últimos cem anos de desenvolvimento científico mudaram 
drasticamente o cotidiano humano. Quase toda tecnologia 
desenvolvida nesse período foi implementada com base na teoria 
quântica de Planck, essa “estranha” realidade do microcosmo.  

 
São frutos da aplicação dos conhecimentos quânticos:  

 Estudos sobre a origem do Universo: Tipler e Llewellyn (2012) afirmam que a 

aplicação da lei de Planck permitiu explicar a radiação de micro-ondas 

proveniente do espaço sideral e consequentemente a consolidação do 

modelo do Big Bang para a origem do Universo; 
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 O desenvolvimento da nanotecnologia que “[...] estuda e desenvolve 

tecnologias, dispositivos e estruturas com dimensões da ordem de 100 

nanômetros ou menos, visando à manipulação da matéria em escala atômica 

e molecular, [...]” (TORRES et. al., 2013, p. 253). São campos da 

nanotecnologia: Nanomedicina, a Nanomecânica, a Nanoeletrônica entre 

outros; 

 A criação e produção de objetos como players de compact disks (CD), de 

digital video disks (DVD), controles remotos, aparelhos de ressonância 

magnética, micro-computadores, smartphones, equipamentos digitais e 

outros. 

Os conteúdos selecionados poderão servir de suporte para a compreensão 

dos princípios científicos básicos que norteiam a construção dos aparatos 

tecnológicos que permeiam o cotidiano das pessoas conforme Sousa, Pietrocola e 

Ueta (2008), Valadares e Moreira (1998), Terrazan (1992), Brasil (2002) e Menezes 

(2009). 

As Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (BRASIL, 2002, p.62) indicam que os educadores têm liberdade 

para escolher a proposta metodológica/ pedagógica que irão desenvolver em suas 

atividades profissionais, desde que sejam considerados o perfil da escola e o seu 

projeto político pedagógico: 

Caberá sempre ao professor, dentro das condições específicas nas 
quais desenvolve seu trabalho, em função do perfil de sua escola e 
do projeto pedagógico em andamento, selecionar, priorizar, redefinir 
e organizar os objetivos em torno dos quais faz mais sentido 
trabalhar. É muito provável que uma escola da periferia de uma 
cidade grande tenha estabelecido prioridades formativas diferentes 
daquelas de uma escola central de uma cidade de pequeno porte. E 
como identificar quais competências são essenciais para a 
compreensão em Física? De novo, não projetando o que um futuro 
engenheiro ou profissional em telecomunicações precisarão saber, 
mas tomando como referência um jovem solidário e atuante, diante 
de um mundo tecnológico, complexo e em transformação. 

 

O Projeto Político Pedagógico (2013) da Escola Estadual “Amaro Cavalcante”, 

em São Tomé (RN), apresenta como um dos seus objetivos em relação ao Ensino 

Médio: “Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”. (E. E. 
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AMARO CAVALCANTE, 2013, p.42) e tem como uma das metas “Desenvolver e 

manter estratégias inovadoras e criativas no processo de ensino-aprendizagem”. 

(Ibid., p.44). Nesse contexto, os temas selecionados favorecem a compreensão de 

princípios científicos e tecnológicos necessários aos alunos do ensino médio para 

uma interação mais efetiva com o meio no qual estão inseridos além de propiciarem 

uma dinâmica pedagógica mais inovadora e, portanto, mais atraente. 

Diante do exposto, esta investigação optou por selecionar os seguintes 

conteúdos para a elaboração e execução dos planos de aula: Sol, Sistema Solar, 

radiação de corpo negro e hipótese de Planck sobre a emissão de energia. 

O estudo do Sol é compatível com esta proposta de trabalho por ser um tema 

com largo potencial para desenvolvimento de um trabalho pedagógico de cunho 

interdisciplinar (COLOMBO JÚNIOR, 2011), o seu estudo pode levar o aluno a 

transitar por diversas áreas de conhecimento como Biologia, Química, Astronomia, 

Física. Em física, o seu estudo pode adentrar na área da Física Moderna por meio 

do estudo das radiações. Esta dissertação procurou estabelecer uma proposta 

interdisciplinar que prioriza Física Moderna e Astronomia. 

Dentre os muitos temas que poderiam ser abordados no âmbito da Física 

Moderna, optou-se pelo tema sobre a radiação de corpo negro. Primeiramente por 

ser um tema que, na sua gênese, marca os limites entre a física clássica e a física 

moderna, mais especificamente a física quântica (TORRES, 2013), portanto tem 

potencial para auxiliar na compreensão da física como um empreendimento 

científico cuja construção se dá de modo não linear, não cumulativo e mais 

humanizado da ciência conforme Brasil (2002) e Gil-Pérez et. al. (2001). 

O tema radiação de corpo negro permite aos estudantes imergir no mundo 

das radiações, ainda que de maneira introdutória. Sousa, Pietrocola e Ueta, (2008, 

p.4) afirmam que: “Vivemos em um mundo onde estamos a todo tempo sendo 

bombardeados pelos mais diferentes tipos de radiações que compõem o chamado 

espectro eletromagnético”. Assim, o estudo das radiações contribui para uma melhor 

compreensão da natureza e também dos conceitos científicos que sustentam muitas 

das tecnologias presentes no cotidiano das pessoas como, por exemplo, 

transmissões de TV, rádios de amplitude modulada (AM) e de freqüência modulada 

(FM), Bluetooth, telefonia móvel, entre outros equipamentos do chamado “mundo 
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sem fio”. (SOUSA, PIETROCOLA e UETA, 2008) 

Como já mencionado, os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 71) sugerem a organização 

dos conteúdos propostos para o ensino médio em seis temas estruturadores: 

 Movimentos: variações e conservações; 

 Calor, ambiente e usos de energia; 

 Som, imagem e informação; 

 Equipamentos elétricos e telecomunicações; 

  Matéria e radiação; e  

 Universo, Terra e Vida.  

O estudo da radiação de corpo negro pode ser abordado no tema estruturador 

denominado “Matéria e Radiação” já que focaliza aspectos introdutórios à física 

quântica fundamentais a uma melhor compreensão das interações que ocorrem 

entre matéria e energia. Conforme Brasil (2002): 

Mas será também indispensável ir mais além, aprendendo a 
identificar, lidar e reconhecer as radiações e seus diferentes usos. 
Ou seja, o estudo de matéria e radiação indica um tema capaz de 
organizar as competências relacionadas à compreensão do mundo 
material microscópico. (p. 70) 

 
E ainda: 

Essa compreensão das interações e da matéria, agora em nível 
microscópico, permite um novo olhar sobre algumas propriedades 
trabalhadas no ensino médio, tais como condutividade e 
transparência, mas permite também promover, como síntese, uma 
concepção mais abrangente do universo físico. (p.77) 

 

Em relação ao tema radiação de corpo negro serão abordados os seguintes 

conteúdos: radiação de corpo negro e hipótese de Planck sobre a emissão 

descontínua de energia.  

Estes conteúdos serão tratados numa ótica mais conceitual do que 

matemática. Menezes (2009) alerta que o domínio de equações matemáticas 

complexas não se constitui como pré-requisito para que o aluno do nível médio 

estude física quântica. Tal visão é compartilhada pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná quando afirmam: 

Ainda que a linguagem matemática seja, por excelência, uma 
ferramenta para essa disciplina, saber Matemática não pode ser 
considerado um pré-requisito para aprender Física. É preciso que os 
estudantes se apropriem do conhecimento físico, daí a ênfase aos 
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aspectos conceituais sem, no entanto, descartar o formalismo 
matemático. (PARANÁ, 2008, p.56) 

  

Esta argumentação contribui para desconstruir uma ideia presente nos 

discursos dos professores de física da educação básica que afirmam que o 

formalismo matemático se faz necessário para a compreensão de fenômenos da 

física quântica (MONTEIRO, NARDI e BASTOS FILHO, 2009) e (SOLBIS E 

SINARCA, 2013). Diante disso, este trabalho de pesquisa optou por não fazer uso 

de uma abordagem matemática mais complexa em relação aos conceitos de física 

moderna abordados.  

A opção por uma proposta Interdisciplinar se justifica, sobretudo pelo fato de 

que tal proposta contribui para uma compreensão mais ampla, inter-relacionada e de 

complementaridade entre os conteúdos estudados. Lenoir (2002) afirma que a 

interdisciplinaridade no âmbito escolar traz como principal conseqüência o 

estabelecimento de ligações de complementaridade entre as matérias escolares. 

 Além do que, um estudo sob uma ótica interdisciplinar contribui para reduzir a 

visão do ensino fragmentado em disciplinas estanques. 
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CAPÍTULO 5 – O PERCURSO METODOLÓGICO 

  

A presente pesquisa faz uso de uma abordagem predominantemente 

qualitativa, o que não restringe a utilização de dados numéricos sempre que for 

necessário para uma melhor compreensão das informações coletadas. 

A metodologia está fundamentada em Thiollent (1994), Creswell (2010), 

Bardin (2011) e Oliveira M. (2013). 

Creswell (2010) apresenta uma definição simplificada para abordagem 

qualitativa.  De acordo com ele: “A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e 

para entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema 

social ou humano”. (p.26) 

 Já Oliveira M. (2013) entende que a abordagem qualitativa pode ser 

compreendida como um processo de reflexão que busca analisar determinada 

realidade por meio de métodos e técnicas apropriadas para a melhor compreensão 

do seu objeto de estudo em seu contexto peculiar. 

Oliveira M. (2013) e Creswell (2010) salientam as principais características da 

abordagem qualitativa:  

 O ambiente natural é a principal fonte de coleta de dados;  

 O pesquisador é um elemento fundamental para a coleta dos dados;  

 Apresenta caráter descritivo e análise indutiva dos dados.  

Com base no exposto, este trabalho se identifica mais com a abordagem 

qualitativa, uma vez que foi desenvolvido em uma escola (ambiente natural) e a 

professora (pesquisadora) procedeu à coleta dos dados. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa-ação também se constituíram como 

integrantes deste trabalho de dissertação. 

Oliveira M. (2013, p. 69)  descreve a pesquisa bibliográfica da seguinte forma: 

“A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de documentos de 

domínio científico tais como livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, 

dicionários e artigos científicos.” Ela tem como objetivo levar o pesquisador a entrar 

em contato direto com a literatura especializada que trata do tema estudado. 

Através da pesquisa bibliográfica, foi possível a ampliação do conhecimento 

em relação ao objeto de estudo e a identificação de possíveis lacunas na literatura.  
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Esta dissertação também se identifica com pesquisa-ação conforme definição 

proposta por Thiollent (1994) e Severino (2010).    

A pesquisa-ação é definida por Severino (2010, p. 120) da seguinte forma:  

A pesquisa ação é aquela que, além de compreender, visa definir a 
situação, com vistas a modificá-la. O conhecimento visado articula-se 
a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. 
Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico e a análise 
de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto 
de sujeitos envolvidos, mudanças que levem a um aprimoramento 
das práticas analisadas.  

 

Já Thiollent  (1994) entende a pesquisa-ação do seguinte modo: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (p. 
14) 

 
 Portanto, este tipo de pesquisa é adequado para investigações na área de 

educação, na qual é possível evidenciar a existência de uma interação mais estreita 

entre o pesquisador (professor) e os participantes (alunos) na busca de soluções 

para os problemas característicos dessa área. 

  

5.1 Instrumentos de coleta de dados 

  

Para a coleta das informações foram utilizados os seguintes instrumentos: 

observação participante natural, realização de testes diagnósticos para detectar os 

conhecimentos prévios dos alunos e testes para identificação do aprendizado dos 

alunos sobre os conteúdos abordados nas unidades didáticas.    

Na observação participante natural, o pesquisador já faz parte do contexto do 

grupo analisado. Este tipo de coleta de informações apresenta como principal 

vantagem o fato de o pesquisador ter acesso rápido aos dados, coletar informações 

privadas do grupo – o que não seria possível por outros meios – e possibilita captar 

esclarecimentos na fala dos observados (OLIVEIRA, M., 2013). Assim, durante a 

aplicação da pesquisa, foram coletadas informações referentes ao processo de 

aprendizagem por meio da pesquisadora (professora das turmas envolvidas no 

estudo) mediante as interações entre os alunos e a docente. 
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A aplicação de testes no início de cada unidade didática apresenta como foco 

principal diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao Sol, ao 

Sistema Solar e ao conceito de corpo negro. Estes testes diagnósticos foram 

compostos de questões abertas. Os resultados das atividades diagnósticas foram 

utilizados para fazer as adaptações necessárias às unidades didáticas que foram 

aplicadas em sala de aula.  

Ao final de cada unidade didática foram aplicados testes com a finalidade de 

coletar informações escritas quanto à aprendizagem dos alunos em relação aos 

conteúdos de Astronomia e de Física Moderna que foram abordados. Estes testes 

foram compostos de questões abertas e fechadas.  

Outras informações complementares quanto à aprendizagem e o interesse 

dos alunos em relação aos temas estudados foram capturados durante a realização 

das aulas por meio da observação participante natural. A análise destas informações 

ocorreu, predominante, por meio de uma análise qualitativa. 

 

5.2 Seleção e caracterização dos sujeitos da pesquisa na EEAC.  

  

A pesquisa foi realizada com alunos da Escola Estadual “Amaro Cavalcante” - 

Ensino Fundamental e Médio, localizada à Rua Rainel Pereira, nº 40, São Tomé/RN, 

CEP: 59.400-000 telefone (84) 32583843. Inscrita no CNPJ sob o nº 

01936529/0001-84.  

A referida escola foi criada no governo de Juvenal Lamartine de Farias, no 

ano de 1928, com o nome de Grupo Escolar “Amaro Cavalcante”, coincidindo assim 

com o ano da emancipação política do município de São Tomé/RN. Tem como 

órgão mantenedor a Secretaria da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande 

do Norte (SEEC/RN) e está sob a jurisdição da 4ª Diretoria Regional de Educação 

(4ª DIRED), situada na cidade vizinha de São Paulo do Potengi/RN.  

O Decreto Nº 15.677 de 10 de Outubro de 2001 transformou a Escola 

Estadual “Amaro Cavalcante” em estabelecimento de Ensino Fundamental e Médio 

e a portaria Nº 352/02 de 01 de Outubro de 2002 autorizou o Ensino Médio. 

A EEAC oferece o ensino fundamental e o ensino médio, ambos completos. É 

a única escola situada no município que atende aos estudantes do ensino médio na 
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modalidade Regular (no período diurno) e nas modalidades Noturno Diferenciado e 

Educação de Jovens e Adultos, ambos no período noturno. A escola funciona nos 

seguintes horários: manhã (7h às 11h30min), tarde (13h às 17h30min) e noite (18h 

às 21h).  

A matrícula na EEAC no ano de 2014 referente ao Ensino Médio foi de 321 

estudantes e a Educação de Jovens e Adultos (nível médio) atendeu 125 alunos. 

Os alunos do ensino médio foram distribuídos em dez turmas: seis no turno 

vespertino (regular) e quatro no noturno (diferenciado). 

De forma sucinta, pode-se afirmar que o Ensino Médio Noturno Diferenciado 

(EMND) difere do EM regular principalmente no que diz respeito a particularidades 

dos públicos atendidos, à organização curricular e a carga horária presencial do 

aluno.  

A carga horária de algumas disciplinas do EMND, como por exemplo, Língua 

Portuguesa e Matemática foram reduzidas quando comparadas ao EM regular, além 

do mais houve o acréscimo da disciplina Formação para o Trabalho. Quanto à carga 

horária, o EMND apresenta um total de 2600 h sendo que 1800 h (69,23%) devem 

ocorrer de forma presencial e 600 h (23,08%) por meio de atividades presenciais 

mediadas por projetos interdisciplinares (RN, 2009, portaria nº 1221/2009). As aulas 

são ofertadas por meio de blocos semestrais. A jornada diária corresponde a 4 aulas 

de 45 minutos cada uma. O EM regular deve cumprir uma carga horária mínima de 

2400 h presenciais e as disciplinas não são ofertadas por meio de blocos 

semestrais. 

A pesquisa objeto desta dissertação foi desenvolvida com alunos da 3ª série 

do ensino médio regular (turno vespertino), turmas A e B. A turma A apresenta um 

total de 38 alunos e a turma B tem um total de 35 alunos. A faixa etária dos jovens 

sujeitos deste estudo oscila entre 15 e 21 anos.   

A seleção das turmas foi motivada, sobretudo, por uma recomendação 

contida nos PCN+ (BRASIL, 2002) na qual os temas estruturadores “Matéria e 

Radiação” e “Universo, Terra e Vida” sejam desenvolvidos com estudantes da 3ª 

série do EM. 

A proposta pedagógica deste trabalho de pesquisa foi desenvolvida no 4º 

bimestre do ano letivo de 2014. A principal motivação para aplicar os planos de aula 
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durante o referido bimestre fundamentou-se, principalmente nas orientações 

contidas no PPP da referida escola e da coordenação pedagógica. Este documento 

apresenta como uma das metas escolares a preparação dos alunos para realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio, assim, os conteúdos que constam na Matriz 

de Referência do ENEM devem ser trabalhados, prioritariamente antes da realização 

do mesmo e, como a matriz do ENEM (BRASIL, 2009) não aborda de forma explícita 

os conteúdos de Física Moderna, optou-se por trabalhar, seguindo recomendação 

da Coordenação Pedagógica e do PPP primeiramente, os conteúdos previstos para 

o ENEM e, só após a realização deste exame, é que foi possível desenvolver a 

proposta focada na aprendizagem de conceitos de Astronomia e Física Moderna.  

 

5.3 A avaliação dos alunos 

 

A avaliação dos alunos foi realizada de forma contínua. Levou-se em 

consideração a participação dos alunos nas atividades realizadas durante as aulas, 

tais como atenção às aulas expositivo-dialogadas, respostas aos questionários, 

envolvimento com atividades lúdicas próprias do ensino de astronomia, 

acompanhamento e participação em demonstrações experimentais, leituras de 

textos de apoio às aulas, concentração durante a exibição dos filmes e participação 

nos debates pós-exibição.  

Também foram desenvolvidas atividades de aprendizagem fora do ambiente 

escolar, especialmente pesquisas bibliograficamente orientadas. 

Os alunos realizaram tarefas de cunho individual e coletivo, tanto no ambiente 

escolar quanto fora dele e foram também avaliados por seu desempenho nelas.  

 

5.4 Análises dos dados  

 

Após a coleta dos dados no campo de pesquisa, procedeu-se com a análise 

das informações encontradas. A análise dos dados se configura como um 

procedimento que permite ao pesquisador(a) a construção de uma compreensão 

mais aprofundada do seu objeto de pesquisa e do contexto no qual ele(a) se 

encontra imerso(a).  
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Os dados coletados nas questões referentes aos conhecimentos prévios dos 

alunos foram analisados e categorizados conforme a análise de conteúdo de Bardin 

(2011).  

Segundo a autora, a análise de conteúdo pode ser compreendida como: ”[...] 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações”.  (BARDIN, 2011, p.37) 

Este trabalho optou pela técnica da análise por categoria para as questões 

abertas. Esta técnica:   

Funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 
em categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as 
diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos 
temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se 
aplicar discursos diretos (significações manifestas) e simples. 
(BARDIN, 2011, p. 201) 

 

As questões fechadas foram submetidas a uma análise estatística elementar 

e seguidas de uma interpretação qualitativa. 
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CAPÍTULO 6 – OS PRODUTOS EDUCACIONAIS  

 

O produto educacional desta proposta de trabalho se constitui de um conjunto 

de unidades didáticas que foram elaboradas e aplicadas, durante o 2º semestre do 

ano de 2014, nas turmas 3º A e 3º B do Ensino Médio da Escola Estadual “Amaro 

Cavalcante” – São Tomé/RN.  

Inicialmente, foram realizados levantamentos, por meio de questões abertas 

aplicadas aos alunos sujeitos da pesquisa, a fim de identificar seus conhecimentos 

prévios sobre o Sol, sobre o Sistema Solar e sobre o conceito físico de corpo negro.   

Em seguida, foram elaboradas e aplicadas nas turmas de 3º ano, as unidades 

didáticas que compõem este produto educacional. 

Foram produzidas três unidades didáticas: 

1ª) Astronomia Básica: da superlua ao Sistema Solar; 

2ª) Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas;  

3ª) Conceitos básicos de Física Moderna: Da radiação térmica à lei de Planck 

Ao final de cada unidade didática são informadas as referências que 

subsidiaram a elaboração das mesmas. Na sequência deste capítulo, estão 

disponibilizadas as unidades didáticas produtos desta dissertação. 

 

6.1 Sinopses das unidades didáticas  

 

A unidade didática 1 - “Astronomia Básica: da superlua ao Sistema Solar”  

Esta unidade é composta por três planos de aulas e aborda principalmente 

uma introdução à astronomia e o modelo vigente do Sistema Solar. Na sequência, 

são apresentadas, sucintamente, informações referentes às aulas desenvolvidas 

nestes planos.  

 Plano 1.1: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

Sistema Solar (1 aula = 45 min) 

Neste plano foi aplicado um conjunto de questões abertas cuja intenção era 

identificar alguns conhecimentos prévios dos alunos em relação ao Sistema Solar. 

De posse destas informações, foi possível adequar às atividades que seriam 

desenvolvidas no segundo plano de aula.  
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 Plano 1.2 - Do fenômeno da Superlua ao conhecimento sobre o Sistema 

Solar (2 aulas = 90 min) 

O desenvolvimento das atividades neste plano começa com a leitura, 

discussão e resolução de questionário sobre um texto disponível na Internet (a 

referência e o link estão disponibilizados na unidade didática) que aborda o 

fenômeno da superlua. Em seguida foi exibido um vídeo sobre o Sistema Solar e 

direcionada uma pesquisa bibliograficamente orientada. Todas as atividades 

desenvolvidas durante o plano de aulas contribuíram para que os alunos tivessem 

contatos iniciais com conceitos de astronomia básica tais como planeta, estrelas, 

satélites, Sistema Solar, galáxias etc.   

 Plano 1.3 – O Sistema Solar e sua presença no Universo (2 aulas = 90 min). 

Neste plano de aulas foram realizadas atividades lúdicas e em grupo que 

objetivaram apresentar ao aluno uma visão sobre as distâncias dos planetas em 

relação ao Sol e sobre a comparação entre os tamanhos dos planetas e o Sol. 

Também foi exibido o filme “Pálido Ponto Azul” (de Carl Sagan) e realizada uma 

exposição dialogada sobre conceitos básicos de astronomia. 

 

A unidade didática 2 - “Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas”  

Esta unidade é composta por dois planos de aulas e contempla, mais 

especificamente, o estudo do Sol ao mesmo tempo em que abre margem para que o 

aluno adquira conhecimentos básicos sobre outras estrelas.  

 Plano 2.1: A terra do verão sem noites 

Este plano de aulas iniciou realizando um levantamento prévio dos 

conhecimentos dos alunos sobre o Sol. Estas informações foram utilizadas para 

adaptação do segundo plano de ensino às necessidades das turmas envolvidas na 

pesquisa. Os alunos também adquiriram conhecimentos básicos sobre fenômeno 

conhecido como Sol da meia noite, informação inédita para a maioria deles. 

 Plano 2.2: Sol: nosso astro rei! 

Este plano de aulas abordou especificamente o estudo de certos aspectos do 

Sol, além do mais proporcionou aos alunos a aquisição de novos conhecimentos 

sobre outras características das estrelas. Durante a aula foi realizada uma 

demonstração experimental, uma aula expositiva mediada por slides, leitura de texto 
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e realização de atividade escrita sobre o conteúdo abordado durante o segundo 

plano de aulas desta unidade. 

 

Unidade didática 3: Da radiação térmica à lei de Planck - Conceitos básicos de 

física moderna 

A unidade didática é constituída por um único plano (plano 3.1) composto por 

4 aulas de 45 minutos cada. Nesta unidade são abordados os seguintes conteúdos: 

Conceito de radiação térmica; Espectro da radiação emitida por um corpo; Espectro 

eletromagnético. Corpo negro: uma idealização; A emissão descontínua de energia: 

quanta. Foram realizadas demonstrações experimentais, aula expositiva mediada 

por slides, leitura de texto e realização de atividade escrita. 

 

6.2 – Unidades didáticas e Planos de Aula 

Seguem as unidades didáticas com seus correspondentes planos de aula 

referidos acima. 

 

Escola Estadual “Amaro Cavalcante” 

Rua Rainel Pereira, nº 40 

São Tomé, Rio Grande do Norte 

 

6.2.1 Unidade didática 1 (três planos de aula)  

Astronomia Básica: da superlua ao Sistema Solar 

Aulas de física para o 3º. Ano do Ensino Médio; 

Aplicação original: 4º. Bimestre de 2014  

Autores:  

 Sandra Maria da Silva - (Mestranda do PPGECNM – UFRN e professora do 

Quadro Permanente da Rede Pública Estadual de Educação do RN) 

 Dr. Ciclamio Leite Barreto - (Orientador) 

Lista dos conteúdos: 

 Fenômeno da Superlua; 

 Conceitos de satélite, planeta, estrela e galáxias; 

 Movimentos de translação e rotação dos planetas; 
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 Distâncias dos planetas do Sistema Solar ao Sol em escala; 

 Tamanhos dos planetas em relação ao Sol em escala;  

Objetivos: 

 Realizar um levantamento sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

o Sistema Solar. 

Ao final da unidade didática, os alunos deverão: 

 Compreender o fenômeno da Superlua; 

 Conceituar satélites, planetas, estrelas, e galáxias;  

 Adquirir uma visão aproximada sobre as distâncias e os tamanhos dos 

planetas em relação ao Sol em escala; 

 Aprimorar, por meio de trabalho em equipe, a sua capacidade de ouvir e 

respeitar as opiniões dos demais integrantes do grupo, bem como fazer uso 

de sua vez e voz para argumentar e emitir juízos quando solicitado ou quando 

considerar necessário;  

 Exercitar o uso da sua linguagem oral e escrita.  

Tempo estimado: 

Cinco aulas de 45 minutos cada (Total: 225 min) 

As aulas foram distribuídas em três planos:  

Plano 1.1: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

Sistema Solar (1 aula = 45 min); 

 Plano 1.2: Do fenômeno da Superlua ao conhecimento sobre o Sistema Solar 

(2 aulas = 90 min); 

 Plano 1.3: O Sistema Solar e sua presença no Universo (2 aulas = 90 min). 

 

Plano 1.1:  

Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sistema Solar 

Visão geral da aula: 

Nesta aula foi aplicado aos alunos um conjunto de questões abertas com 

vistas a diagnosticar seus conhecimentos prévios em relação ao Sistema Solar. Os 

resultados, as respostas às questões, contribuiu para a adequação das atividades 

que foram posteriormente desenvolvidas no plano 1.2. 

Cronograma: 



89 
 

 
 
 
 

O quadro 1 apresenta o cronograma das atividades desenvolvidas durante a 

aula relativa ao Plano 1.1. 

Quadro 1 – Cronograma do Plano de Aula 1.1: 
“Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sistema Solar” 

ESTIMATIVA DO TEMPO ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

10 min A professora fornece instruções aos 
alunos quanto à realização da atividade. 

30 min Aplicação e recolhimento dos 
questionários. 

05 min Informes finais da aula 
Fonte: Material elaborado pelos autores das unidades didáticas 

 
Materiais/Recursos 

 Uma cópia impressa do conjunto de questões para cada aluno. 

 

Realização da atividade 

Os alunos receberam uma cópia das questões e as responderam, 

individualmente, no prazo estimado pela professora (30 minutos). A presente 

atividade integrou o grupo de tarefas que constituíram a avaliação da unidade 

didática 1.  

Na sequência são apresentas as questões que foram aplicadas em sala de 

aula durante o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 

QUESTÕES SOBRE O SISTEMA SOLAR 

Instruções:  

As questões deverão ser respondidas individualmente e fazem parte de um 

conjunto de atividades que irão compor a avaliação desta unidade de ensino. Faça o 

possível para responder a todas as questões indicadas, mas caso não saiba a 

resposta para algum dos questionamentos, pode colocar NÃO SEI. 

O tempo para realização desta tarefa será de 30 minutos improrrogáveis. Os 

questionários, com suas respectivas respostas, serão recolhidos imediatamente 

após o final do prazo estipulado para a resolução da mesma. 

 

1) A trajetória dos planetas em seu movimento de translação em volta do Sol é uma 

elipse, em alguns casos, como a Terra, quase uma circunferência. Explique qual a 
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diferença entre uma circunferência e uma elipse. A sua resposta também pode ser 

expressa através de ilustrações. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) O Sistema Solar é formado pelo Sol, por planetas, satélites etc. Durante certo 

período de tempo, Plutão foi considerado planeta. No entanto, em agosto de 2006, a 

União Astronômica Internacional rebaixou Plutão da categoria de planeta para a 

categoria de planeta-anão. Com esta mudança, responda: 

a) Quantos planetas existem no Sistema Solar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Quais são os planetas que constituem o Sistema Solar? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Os planetas que compõem o Sistema Solar apresentam características diferentes 

entre si tais como tamanhos, massas, tempos de rotação e de translação etc.  

a) Em relação às diferenças de tamanho, responda: Quais os nomes dos dois 

maiores planetas do Sistema Solar?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Com o critério de distância dos planetas em relação ao Sol, responda: Qual o 

planeta mais próximo do Sol? E o mais distante?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Plano 1.2: 

Do fenômeno da Superlua ao conhecimento sobre o Sistema Solar 

Visão geral da aula: 

No primeiro momento da aula, os alunos foram informados sobre a pauta da 

mesma. Logo em seguida, teve início a realização das atividades propostas.  Os 

alunos receberam e leram um texto sobre a Superlua. Em momento posterior, o 
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texto foi analisado e discutido com toda a turma; o mesmo também serviu para 

subsidiar as respostas da atividade escrita proposta durante a aula.   

Na sequencia, foi exibido um vídeo sobre o Sistema Solar que objetivava 

inserir noções básicas sobre o tema em foco. Logo após a exibição, houve uma 

discussão em torno das informações veiculadas por meio do filme. Nos últimos 

instantes da aula, a professora forneceu orientações sobre a atividade extrassala de 

aula.  

Cronograma: 

O quadro 2 apresenta o cronograma do plano de aula 1.2 denominado “Do 

fenômeno da superlua ao conhecimento sobre o Sistema Solar.” 

Quadro 2 – Cronograma do plano de aula 1.2 

“Do fenômeno da Superlua ao conhecimento sobre o Sistema Solar” 

TEMPO ATIVIDADE 

05 minutos  Informações gerais sobre a aula 

15 minutos Leitura do texto de apoio sobre a 
Superlua 

10 minutos Esclarecimentos após a leitura do 
texto 

30 minutos Responder questionário 

10 minutos Exibição do vídeo “Sistema Solar” 

12 minutos Discussão sobre o tema do vídeo 

08 minutos Instruções para realização da 
atividade extraclasse 

Fonte: Material elaborado pelos autores das unidades didáticas 

 

Materiais/Recursos 

● Computador; 

● Projetor multimídia; 

● Caixa de som; 

● Uma cópia, por aluno, do texto de apoio “Maior superlua do ano acontece 

neste domingo”, matéria publicada seção Notícias/Ciência - Portal UOL. 

Disponível em <http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/ 

2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-

fenomeno.htm>. Acesso em: 25.ago.2014.  

● Uma cópia por aluno do questionário baseado no texto de apoio; 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/%202014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/%202014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/%202014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
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● Uma cópia por aluno da solicitação de pesquisa para a próxima aula. 

Avaliação  

A avaliação foi realizada de forma contínua. Portanto, foram levadas em 

consideração a participação dos alunos em todas as atividades desenvolvidas tanto 

em sala quanto extrassala. Dessa forma, foram analisadas suas produções escritas 

e suas intervenções orais que aconteceram no decorrer das aulas. A soma das 

notas do conjunto destas atividades definiu a nota do aluno para esta unidade 

didática.  

Atividades: 

1º) Instruções gerais sobre a pauta do plano de aula 1.2: 

 Resumo das atividades que foram desenvolvidas; 

 Solicitação para atenção e participação em todas as atividades; 

 Forma de avaliação. 

2º) Leitura individual do texto de apoio sobre a Maior Superlua do Ano (6º a 20º 

minuto). 

Cada aluno recebeu uma cópia do texto de apoio “Maior Superlua do Ano” e 

realizaram ma leitura individual do mesmo. 

 

Maior superlua do ano acontece neste domingo; entenda o fenômeno 

Thamires Andrade [*] 

Do UOL, em São Paulo 
Publicado em 10/08/2014 > 06h00 > Atualizada 11/08/2014 > 09h25 

Quem adora admirar a lua tem um bom motivo para olhar para o céu na noite 

deste domingo (10), quando a Lua cheia coincide com o momento em que ela está 

mais próxima da Terra, gerando um fenômeno mais conhecido como superlua. 

O termo astronômico mais correto para esse momento em que o satélite está 

mais próximo da Terra é que ele está em seu perigeu. Denilso Camargo, astrônomo 

da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) traduz: "A trajetória da Lua 

em torno da Terra não é circular, é elíptica, por isso a distância Terra-Lua varia no 

decorrer do tempo. Quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra, o termo 
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correto é que está no perigeu e quando está no ponto mais afastado dizemos que 

está no apogeu". 

Esta é a maior superlua do ano, pois ela está a 356.896 quilômetros do nosso 

planeta. O tamanho do fenômeno varia, pois depende do intervalo entre o ápice da 

Lua cheia e o perigeu. "Quanto mais próximo do perigeu ocorrer o ápice da Lua 

cheia, maior será a superlua. Como esse intervalo de tempo é menor em agosto, 

esta superlua será maior do que a próxima, marcada para 8 de setembro", explica 

Camargo. Segundo ele, as superluas de 2015 já têm data marcada: 29 de agosto, 

28 de setembro e 27 de outubro. 

Como a Lua é um dos corpos mais brilhantes no céu - só perde para o Sol--, 

não é difícil enxergar o fenômeno. No entanto, o astrônomo afirma que o momento 

mais apropriado para observar e tirar fotos é quando a superlua está próxima do 

horizonte. "Quando a Lua nasce ou se põe (chamado de ocaso), ela está próxima do 

horizonte e nessas situações podemos comparar o seu tamanho angular (tamanho 

no céu) com o tamanho dos prédios e de outros objetos próximos. Quando ela está 

no meio do céu, perdemos esse referencial de medida", afirma Camargo. 

Quem tiver um telescópio simples ou um binóculo poderá até ver as crateras 

provocadas pela queda de meteoritos na superfície da Lua. Mas, segundo o 

professor doutor do departamento de Astronomia do IAG-USP Eduardo Cypriano, a 

superlua não é o momento ideal para ver as crateras do astro. "Quando a Lua está 

cheia, a luz incide diretamente no solo, portanto a dimensionalidade se perde. 

Quando ela não está toda iluminada, é mais fácil observar os buracos e montanhas", 

afirma. 

Para observar melhor o fenômeno, segundo Cypriano, o ideal é estar em 

regiões pouco iluminadas, com baixa nebulosidade. "Quanto mais alto, melhor a 

pessoa enxerga a superlua, pois uma quantidade menor de luz atravessa as 

camadas da atmosfera", explica. 

 

[*] ANDRADE, Thamires. Maior Superlua do ano acontece neste domingo; 
entenda o fenômeno. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-
noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-
fenomeno.htm>.  Acesso em: 29 ago. 2014. 
 

3º) Diálogo para esclarecimentos após leitura do texto (21º a 30º minuto) 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
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Realização de diálogo (mediante roteiro previamente preparado para este fim) 

para esclarecimentos e questionamentos sobre o texto. 

Perguntas do roteiro: 

 Existem dois termos astronômicos usados no texto, apogeu e perigeu. O que 

vocês entenderam sobre estas expressões?  

 Poderia haver o perigeu e o apogeu, caso a órbita da Lua em torno da Terra 

fosse circular e não elíptica? 

 De acordo com o texto, como vocês definem  superlua? 

4º) Aplicação de questionário (31º a 60º minuto) 

 A professora distribuiu um questionário. Os alunos foram informados de que 

poderiam respondê-los em grupos compostos de 1 a 3 membros.  

 

Questionário sobre o texto “A maior superlua do ano acontece neste domingo, 

entenda o fenômeno”  

Instruções:  

As questões poderão ser respondidas em grupo composto por no máximo 3 

componentes. O tempo para a realização desta tarefa será, de no máximo, 30 

minutos. As respostas serão recolhidas imediatamente após o prazo concedido para 

a resolução de resposta. 

 

1) Com base no texto que você recebeu cujo título é “Maior Superlua do ano 

acontece neste domingo; entenda o fenômeno”, responda as questões que seguem. 

a) O que é a Superlua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) A trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência, mas é uma 

elipse. Isto significa que a distância Terra-Lua varia enquanto a Lua percorre sua 

órbita. Como chama-se o ponto de menor aproximação da Lua em relação à Terra? 

E o de maior? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3) De acordo com o astrônomo citado no texto, por que o momento mais apropriado 

para observar e fotografar a Superlua é quando ela está próxima ao horizonte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Segundo o professor Eduardo Cypriano, citado no texto, a superlua não é um 

momento conveniente para se observar as crateras lunares. Por que este momento 

não é adequado para a visualização das crateras presentes na Lua?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Exibição de vídeo 

5º) Exibição do vídeo “Sistema Solar” (61º a 70º minuto) 

O vídeo está disponível no link:<https://youtu.be/aJhEMg934TU;>. Acesso 

em: 25 Ago. 2014. 

O vídeo apresenta, de forma sucinta e atraente, alguns conceitos de 

astronomia básica que são objeto de estudo desta unidade didática: classificação do 

Sol como estrela, lista dos planetas em movimento em torno do Sol (translação), 

origem dos nomes dos planetas e breves características dos mesmos, inclusive cita 

os nomes dos planetas mais próximo e mais distante de forma clara, também 

enfatiza que Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Faz uma apresentação da 

existência de outros corpos celestes como satélites naturais (usa como exemplo a 

Lua), asteróides, planetas anões e cometas. Explora o fato de que o Sistema Solar 

fica localizada na galáxia Via Láctea e que esta é umas das centenas de bilhões de 

galáxias do Universo. 

Optou-se por utilizar este vídeo em sala de aula por ele apresentar conceitos 

básicos de astronomia em uma linguagem audiovisual muito clara e atrativa para os 

alunos das turmas selecionadas. Além do mais, o filme trouxe uma série de 

informações que contribuíram para que os estudantes conseguissem superar 

algumas dificuldades que foram diagnosticadas por meio da atividade de diagnóstico 

dos conhecimentos prévios dos alunos em relação ao Sistema Solar.   

5º) Discussão sobre o tema do vídeo (71º a 82º minuto) 

As discussões sobre o vídeo “Sistema Solar” enfatizaram os conceitos de: 

 Planetas, satélites, estrelas e galáxias; 
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 Movimento translação dos planetas que compõem o Sistema Solar; 

 Origem dos nomes dos planetas; 

 Existência de Galáxias e “imensidão” do Universo.   

Atividade Extraclasse (83º a 90º) 

A realização desta atividade extraclasse teve como objetivo principal permitir 

que os alunos pudessem ampliar seus conhecimentos sobre o Sistema Solar e 

construir uma base de informações sobre astronomia que iria lhes subsidiar no 

desenvolvimento das atividades posteriores.  

Os alunos receberam uma cópia com as instruções das atividades que foram 

realizadas de forma extraclasse. O prazo estipulado para a realização da mesma foi 

de uma semana. Portanto, os alunos devolveram a tarefa solicitada pela professora 

na aula seguinte.  

 

ATIVIDADE EXTRACLASSE 

Instruções: 

Pesquise, no endereço <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm>, sobre o Sistema 

Solar. Enfatize: 

1. O Sol; 

2. Os planetas: 

a. Listar as principais características de cada um; 

b. Dê ênfase a tamanhos (diâmetros) e distâncias em quilômetros (km), 

massas em quilogramas (kg), períodos de rotação e de translação (em 

dias terrestres), densidades (em g/cm³) e temperaturas (em graus 

Celsius).   

3. Outros corpos celestes: asteróides, cometas, meteoróides e meteoritos. 

 

Plano 1.3: 

O Sistema Solar e sua presença no Universo 

Visão geral da aula 

No início do terceiro plano de aulas desta Unidade 1, os alunos receberam 

instruções gerais sobre a mesma. Em seguida, eles foram organizados em grupos 

para a realização de uma atividade prática sobre a distância dos planetas em 

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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relação ao Sol. Logo após, os alunos foram reagrupados de modo a formar 8 grupos 

e procederam com a realização de uma atividade sobre os tamanhos dos planetas e 

sua comparação com o tamanho do Sol em escala. Após a conclusão das duas 

atividades práticas, os alunos tiveram a oportunidade de assistir a um vídeo 

denominado “Pálido Ponto Azul”. Em seguida, foram realizadas discussões em 

função do filme assistido. Na última fase da aula foi realizada uma exposição 

sistematizada do conteúdo por meio de slides; esta exposição contou com a 

participação efetiva dos alunos por meio de questionamentos e comentários. 

Cronograma 

O quadro 3 dispõe o cronograma do plano de aula “O Sistema Solar e sua 

presença no Universo”. 

Quadro 3 – Cronograma do plano de aula 1.3 

“O Sistema Solar e sua presença no Universo” 

TEMPO ATIVIDADE 

05 minutos Instruções iniciais da aula 

30 minutos Realização da atividade 1: Distâncias 
dos planetas em relação ao Sol 

15 minutos Realização da atividade 2: Tamanhos 
dos planetas do Sistema Solar 

15 minutos Exibição e discussão sobre o vídeo 
Pálido Ponto Azul. 

25 minutos Exposição sistematizada dos 
conceitos por meio de por meio de 
slides 

Fonte: Material elaborado pelos autores da unidade didática 

 

Materiais/Recursos 

Atividade 1: 

 Tiras de TNT com aproximadamente 20 cm de largura e 6 m de comprimento; 

 Pincel atômico ou caneta hidrocor; 

 Papel sulfite.   

Atividade 2: 

 Folhas de papel pardo; 

 Papel alumínio; 

 Jornais usados; 

 1 balão de látex gigante de cor amarela; 
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 Barbante; 

Outros recursos: 

 Computador; 

 Projetor; 

 Caixa de Som 

Avaliação 

Os alunos foram informados de que seriam avaliados de forma contínua. O 

conjunto das atividades da aula valeu 10,0 pontos. Os alunos foram avaliados por 

suas respostas escritas e orais às atividades propostas, por sua participação nas 

atividades desenvolvidas durante a aula e por seu desempenho na realização da 

pesquisa extraclasse. 

 

Atividades 

1º) Instruções gerais sobre a pauta do plano 1.3 de aulas. 

 Resumo das atividades que seriam desenvolvidas; 

 Solicitação para atenção e participação em todas as atividades; 

 Forma de avaliação; 

 

2º) Realização da atividade 1: Distâncias dos planetas em relação ao Sol (6º. ao 35º. 

minuto). 

Esta atividade foi uma adaptação da sugestão contida no livro “Coleção 

Explorando o Ensino de Física e Astronomia” (BRASIL, 2009, p.p. 65-72). 

 Material necessário: 

 Tiras de TNT com, aproximadamente 20 cm de largura e 6m de comprimento; 

 Pincel atômico ou caneta hidrocor; 

 Papel sulfite. 

 Procedimentos para realização da atividade: 

 Os alunos receberam da professora as tiras de TNT com as medidas 

indicadas; 

 Foi adotada a seguinte escala para representação das distâncias dos 

planetas em relação ao Sol: 10 milhões de quilômetros equivale a 1 cm de 

TNT; 
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 A atividade foi desenvolvida em grupo composto por até 5 pessoas; 

Sequencia usada para desenvolvimento da atividade: 

a) Desenhar uma bolinha numa das extremidades da tira para representar o Sol; 

     (a) a partir dessa bolinha, desenhar outra a 5,8 cm para representar Mercúrio;  

(b) Vênus deve distar 10,8 cm do Sol;  

(c) Terra deve ficar a 15,0 cm do Sol;  

(d) Marte ficará a 22,8 cm;  

(e) Júpiter, a 77,8 cm;  

(f) Saturno, a 143,0 cm;  

(g) Urano, a 287,0 cm;  

(h) Netuno, a 450,0 cm; 

(i) Plutão, o planeta-anão, ficaria a 590 cm do Sol. (As dimensões da sala 

permitiram a realização desta atividade) 

b) No papel sulfite, os alunos escreveram os nomes dos planetas e os 

representaram por meio de desenhos; 

c) Após a marcação das distâncias, os alunos colocaram o nome do Sol e de cada 

planeta sobre as bolinhas marcadas na tira de TNT; 

d) Ao final, os alunos marcaram a tira de TNT e observaram as marcações, a partir 

daí, eles puderam obter uma visão aproximada das distâncias médias dos planetas 

em relação ao Sol. 

 

3º) Realização da atividade 2: Comparação entre os tamanhos dos planetas e do Sol 

(36º a 50º minuto) 

Esta atividade foi uma adaptação da sugestão contida no livro “Coleção 

Explorando o Ensino de Física e Astronomia” (BRASIL, 2009, p.p. 83-88). 

 Materiais necessários: 

 1 rolo de barbante; 

 Folhas de papel pardo; 

 Papel alumínio; 

 Jornais usados; 

 1 balão de látex gigante de cor amarela; 

 Barbante 
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 Procedimentos para a realização desta tarefa: 

Os alunos foram agrupados de forma a constituir 8 grupos de acordo com o 

número de planetas do Sistema Solar. Cada grupo ficou responsável por construir 

uma bolinha que representasse um dos planetas. A confecção das bolinhas 

representativas dos planetas seguiu escala indicada pela professora. 

O balão que representa o Sol foi providenciado pela professora e levado já 

cheio para a sala de aula. 

Sequencia para o desenvolvimento desta atividade: 

a) Para representar o Sol deve-se usar um balão de látex (balão de aniversário) de 

cor amarela e de tamanho grande. Depois, encher o balão no tamanho certo, 

usando um pedaço de barbante de comprimento (C) igual a 2,51 m, com as pontas 

amarradas, pois, C = 3,14 D, sendo D = 80 cm (o diâmetro que o balão deve ter). À 

medida que o balão vai enchendo, colocar o barbante no seu equador até que o 

barbante circunde, perfeitamente, o balão. É fundamental que o barbante seja 

posicionado no equador (meio) do balão durante o enchimento, pois, se ele ficar 

acima ou abaixo do equador do balão, ele poderá estourar. (A professora já levou o 

balão cheio de acordo com as medidas para a sala de aula)  

b) Para fazer os planetas, simplesmente, amassar papel alumínio. Já para fazer 

Júpiter e Saturno, será necessário amassar o jornal e, em seguida, cobri-los com 

papel alumínio, até que eles cheguem ao volume correspondente. O diâmetros dos 

planetas devem obedecer a seguinte escala: Mercúrio  (2,9  mm), Vênus (7,0 mm), 

Terra (7,3 mm), Marte (3,9 mm), Júpiter (82,1 mm), Saturno (69,0 mm), Urano (29,2 

mm), Netuno (27,9 mm). 

c) Após a confecção das representações dos planetas e do Sol conforme instruções 

anteriores foi realização a comparação, em escala aproximada, dos tamanhos dos 

planetas em relação ao Sol.  

 

4º) Exibição de vídeo (51º a 65º minuto) 

1) Exibição do vídeo “Pálido Ponto Azul”, por Carl Sagan e discussão sobre o seu 

tema. Disponível em <http://youtu.be/4_tiv9v964k>.  Acesso em: 25 Ago. 2014. 

A utilização deste vídeo em sala de aula se justifica pela necessidade de 

apresentar a visão do planeta Terra em um contexto mais abrangente, mais 

http://youtu.be/4_tiv9v964k
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astronômico. Assim, através da exibição deste vídeo, os alunos tiveram a 

oportunidade de pensar a Terra no contexto do espaço sideral, ou seja, como um 

simples grão ou como um Pálido Ponto Azul na infinitude do Universo. Além do 

mais, o filme estimulou a reflexão sobre questões referentes à vida humana bem 

como a necessidade de cuidar e preservar a nossa “casa”, o “Pálido Ponto Azul”. 

 

5º) Exposição sistematizada do conteúdo por meio de slides (65º a 90º minuto): 

Foi realizada uma apresentação sistematizada de conteúdos por meio de 

slides. Durante a exposição do conteúdo, os alunos tiveram a oportunidade de fazer 

intervenções e questionamentos. Estes slides abordaram conceitos de astronomia 

básica como: galáxias, estrelas, planetas, satélites naturais, movimentos de rotação 

e translação dos planetas, Sistema Solar etc.   

Os slides utilizados nesta aula estão disponíveis no Apêndice A denominado 

“Slides concernentes ao plano 1.3 – O Sistema Solar e sua presença no Universo” 

da unidade didática 1 sobre Astronomia Básica. 

 

REFERÊNCIAS DA UNIDADE 1 

 

ANDRADE, Thamires. Maior Superlua do ano acontece neste domingo; entenda 
o fenômeno. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-
noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-
fenomeno.htm>.  Acesso em: 25 ago. 2014. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Explorando o Ensino Vol. 11: 
Astronomia. Brasília: MEC/SEB, 2009. 
 
SAGAN, C. Pálido ponto azul. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4_tiv9v964k&feature=youtu.be>. Acesso em: 25 
ago. 2014. (5min 30s) 

 

Governo do Rio Grande do Norte/ Secretaria Estadual de Educação 

Escola Estadual “Amaro Cavalcante” 

São Tomé, Rio Grande do Norte 

 

6.2.2 Unidade didática 2 – Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas  

Aulas de física para o 3º. Ano do Ensino Médio; 

http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/08/10/maior-superlua-do-ano-sera-neste-domingo-entenda-o-fenomeno.htm
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Aplicação original: 4º. Bimestre de 2014 

Autores  

 Sandra Maria da Silva - (Mestranda do PPGECNM – UFRN e professora do 

Quadro Permanente da Rede Pública Estadual de Educação do RN) 

 Dr. Ciclamio Leite Barreto - (Orientador) 

Lista dos conteúdos: 

 Noções sobre a composição e estrutura do Sol; 

 Comparação do Sol com outras estrelas: tamanhos, massas, temperaturas e 

cor; 

 O Sol contém energia; 

Objetivos: 

 Realizar o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sol. 

Ao término desta unidade didática o aluno deverá ser capaz de: 

 Adquirir noções básicas sobre a composição do Sol e sua estrutura;  

 Comparar o Sol com outras estrelas de acordo com os tamanhos, massas, 

temperaturas, cores e espectros eletromagnéticos; 

 Estabelecer relação entre a cor da estrela e sua respectiva temperatura; 

 Compreender que a luz contém energia; 

 Promover a interação e a colaboração entre os estudantes por meio de 

atividades em grupo. 

Tempo estimado: 

Tempo estimado: Quatro aulas de 45 minutos cada uma (Total: 180 min) 

As aulas foram distribuídas em dois planos:  

 Plano 2.1: O Sol que brilha até na Meia Noite! (2 aulas = 90 min ); 

 Plano 2.2: Sol: nosso astro rei (2 aulas = 90 min); 

 

Plano 2.1:  

A terra do verão sem noites 

 

Visão geral da aula 

Nos primeiros momentos da aula, os alunos receberam informações e 

orientações sobre o desenvolvimento das atividades da unidade didática 2 – 
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Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas -. Em seguida, eles receberam um 

questionário com questões abertas para identificação dos seus conhecimentos 

prévios em relação ao Sol. Após o término e recolhimento dos questionários 

diagnósticos, os alunos receberam um texto que abordava a questão do Sol que 

brilha à meia noite no verão na Lapônia.  Em seguida, eles assistiram uma 

reportagem sobre o mesmo tema. Então, após a leitura e a exibição do vídeo houve 

um momento de discussão no qual alunos e professora debateram sobre 

determinados aspectos do filme. Na sequencia, os alunos responderam em sala 

uma questão referente ao tema abordado e foram instruídos quanto à tarefa que 

deveria ser realizada de forma extrassala de aula.  

Cronograma 

O quadro 4 traz um cronograma do primeiro plano de aula desta unidade 

didática denominado “A terra do verão sem noites”. 

Quadro 4 – Cronograma do plano de aula 2.1 

TEMPO ATIVIDADE 

10 minutos Instruções gerais sobre o 
desenvolvimento da unidade didática 

30 minutos Aplicação de questionário aberto para 
levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos sobre o Sol 

15 minutos Leitura do texto sobre o Sol da Meia 
Noite  

20 minutos Exibição e discussão sobre o vídeo 
“Sol brilha a meia noite e dia nunca 
termina no verão da Lapônia.  

15 minutos  Responder atividade 

Fonte: Material elaborado pelos autores da unidade didática 

 

Materiais/recursos 

 Cópia do texto da Glória Maria/Globo Repórter para entregar aos alunos; 

 Vídeo: Sol brilha a meia noite e dia nunca termina no verão da Lapônia; 

 Computador; 

 Projetor multimídia; 

 Caixa de som; 

 Cópia de texto contendo o conteúdo para os alunos; 

 Cópia da atividade extraclasse para os alunos; 
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Avaliação 

A avaliação será de forma contínua. Todas as atividades desenvolvidas em 

sala de aula e extrassala serão computadas para a composição da nota do aluno.  

Atividades 

1ª) Instruções gerais (0º a 10ºminuto) 

 Resumo das atividades que seriam desenvolvidas; 

 Solicitação para atenção e participação em todas as atividades; 

 Forma de avaliação. 

2ª) Aplicação de questionário para identificar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o Sol (11º a 40º minuto) 

Cada aluno recebeu uma cópia contendo as questões com vistas a detectar 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sol e outras estrelas.  

QUESTIONÁRIO 

Instruções: 

 As questões deverão ser respondidas individualmente.  

 O tempo estimado para a realização desta atividade será de 30 minutos.  

 Ao término do prazo estipulado, a atividade será recolhida pela professora. 

 As questões deverão ser respondidas de acordo com os seus atuais 

conhecimentos sobre o tema abordado. Portanto, não deverá haver consulta 

a nenhum tipo de material para subsidiar sua resposta. 

 

1) O Sol é uma estrela. Por que o Sol é classificado como uma estrela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Qual a composição do Sol? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Por que o Sol emite luz e calor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Além do Sol, existem outras estrelas no Universo. Você tem conhecimento sobre 

alguma delas? Quais? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Todas as estrelas são iguais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3º) Leitura do texto sobre o Sol da Meia Noite (41º min a 55º min) 

Os alunos receberam um texto contendo o fragmento da reportagem da Glória 

Maria/Globo Repórter/G1. O referido texto encontra-se disponível em: 

<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-

nunca-termina-no-verao-da-laponia.html>. Acesso em: 27 Out. 2014. 

 

Sol brilha à meia-noite e dia nunca termina no verão da Lapônia [*] 

 

Luossavaara, em Kiruna, é o melhor local da Suécia para assistir o espetáculo 

que só acontece no verão. Brasileiros falam sobre como é viver na Suécia. 

É difícil esquecer o brilho do sol à meia-noite. É tão bonito, tão diferente, tão 

grandioso, que o Globo Repórter saiu em busca do melhor lugar para assistir ao 

espetáculo. A equipe de reportagem foi em direção à região mais ao norte da 

Suécia, a Lapônia, um patrimônio da humanidade porque suas montanhas e 

florestas são totalmente preservadas e por ser ocupada pelo povo "sami" desde a 

pré-história. 

Ao cruzar a Lapônia, o Globo Repórter parou em um ponto da estrada para 

uma experiência única: cruzar o Círculo Polar Ártico. 

Uma linha imaginária que marca a fronteira, a partir de onde, nessa época do 

ano, verão na Suécia, é possível ver o sol brilhando à meia-noite. 

Na Lapônia, o sol se mostra o tempo todo, durante o dia e à noite. 

Luossavaara, em Kiruna, é a cidade mais ao norte de toda a Suécia. O local é 

o melhor do país para assistir a um espetáculo que só acontece no verão: o sol 

brilhando com intensidade, com beleza, à meia-noite. É um presente da natureza. 

A cada seis meses o Polo Norte fica mais exposto ao sol por causa da 

inclinação da Terra. Isso faz com que durante o verão, a noite praticamente deixe de 

existir. Até a lua parece intimidada. Por lá, ela é vista sem brilho, meio apagada. 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
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Importância geográfica transforma região em patrimônio da humanidade. 

A Suécia se orgulha de um outro grande fenômeno da natureza. A High 

Coast, a região onde a terra mais se elevou em todo o planeta: 286 metros. 

A Terra sofreu a pressão do peso do gelo com muito mais intensidade do que 

em qualquer outra parte do planeta. Quando o gelo derreteu, a Terra começou a 

subir e continua subindo até hoje. São mais ou menos oito milímetros por ano. É um 

lugar lindo que, por sua importância geográfica, se tornou patrimônio da 

humanidade. 

Casal de brasileiros fala sobre como é viver na Suécia. 

Os suecos são práticos e aproveitam tudo: o mesmo carrinho que no inverno 

deixa os esquiadores no alto da montanha, nesta época do ano, no verão, serve 

para levar as pessoas para a parte de cima, até uma das mais belas vistas da 

região. O local, hoje em dia, é um dos cartões-postais da Suécia. Há mais ou menos 

20 mil anos, tudo era coberto de gelo. Com o passar do tempo, a natureza foi 

desenhando algumas formações. Do alto, é possível ver centenas de ilhas que 

formam a parte mais alta da costa sueca. 

A High Coast é um exemplo de como a Terra se transforma sempre. 

A gaúcha Thaís e o paulista Eduardo, são casados e foram estudar lá. 

Chegaram há mais ou menos um ano e meio. 

Globo Repórter: Quando você chegou na Suécia, qual foi a primeira impressão que 

você teve, o primeiro impacto? As primeiras diferenças que você sentiu neste país? 

Eduardo Rosa, pesquisador de ciências cognitivas: As pessoas são muito 

voltadas para a natureza, elas gostam de aventura, de fazer tracking, gostam de 

sempre explorar lugares novos. De acampar... 

Thaís Langer, bióloga molecular: A maneira como eles celebram todas as 

estações do ano, todos os momentos, seja o inverno, que é muito difícil para a 

gente, principalmente, que é do Brasil. E eles celebram toda esta falta de luz e este 

excesso de luz. E essa baixa temperatura, e a neve, e o sol e as flores de uma 

forma sempre intensa. 

Globo Repórter: No verão, como é que você dorme? 

Thaís Langer: Nossa. 
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Eduardo Rosa: Só dorme no inverno. 

Thaís Langer: Só dorme no inverno. 

Globo Repórter: Não escurece. 

Thaís Langer: O inverno é sempre escuro. Aí tu dorme, tu hiberna durante o inverno 

e acorda no verão! É bem difícil dormir no verão. Eu tenho que usar tapa olho, tem 

que fazer um ‘black out’ na janela, mesmo assim, tu acorda às 2h pra tomar uma 

água e tu acha que está atrasado para o trabalho então tu chegas ao trabalho às 3h 

achando que são 8h, porque o sol tá brilhando. 

Globo Repórter: Esse país te ensinou alguma coisa? 

Thaís Langer: Muita coisa. 

Globo Repórter: O que, por exemplo? O mais importante? 

Thaís Langer: Eu acho uma das coisas mais importantes é esse respeito que se 

tem aos lugares públicos, esses espaços que as pessoas dividem, ao espaço do 

outro, porque não sei se tu reparou que não existem muros ou cercas ou nada disso. 

Mas é sempre respeitado esse espaço entre as pessoas. 

Globo Repórter: E o que vocês sentem falta do Brasil? 

Thaís Langer: A praia. 

Globo Repórter: Praia? 

Eduardo Rosa e Thaís Langer: O mar. 

Globo Repórter: Vocês estão sendo felizes aqui? 

Thaís Langer: Estamos. Mais no verão. 

 
[*] TV GLOBO. Sol brilha à meia-noite e dia nunca termina no verão da Lapônia.  
Disponível em: http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-
noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html>. Acesso em 27 Out. 2014. 

 

 4º) Exibição e discussão sobre o vídeo (55º min a 75º min) 

 Exibição do vídeo “Sol brilha à meia-noite e dia nunca termina no verão da 

Lapônia” (Glória Maria/Globo Repórter/G1). Disponível em: 

<http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-

nunca-termina-no-verao-da-laponia.html>. Acesso em: 27 out. 2014.   

O vídeo apresenta de forma atraente e motivadora o fenômeno conhecido 

como “Sol da meia noite”, algo pouco conhecido pelos alunos da EEAC. Ele explica 

este fenômeno numa linguagem audiovisual bastante acessível para o aluno do nível 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
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médio. O filme também faz uso de animações para esclarecer as causas deste 

fenômeno natural. Inclusive, ele utiliza, na animação, o globo terrestre com ênfase 

na inclinação do eixo da Terra e em mapas nos quais são destacados a região da 

Lapônia (Norte da Suécia) como local iluminado, permanentemente, pelo Sol 

durante o verão. 

A exibição do audiovisual gerou uma série de discussões, desde o ponto de 

vista da astronomia (por que o fenômeno ocorre) até o modo de vida das pessoas 

que lá residem, pois durante certo período de tempo, não existem “noites” (no 

sentido conhecido pelos alunos).  

 

5ª) Realização de atividade escrita (75º a 90º minuto) 

QUESTÕES DAS ATIVIDADES 

Com base no texto “Sol brilha à meia-noite e dia nunca termina no verão da 

Lapônia”, responda as questões que seguem. A atividade deverá ser entregue a 

professora até o final da aula. 

 

1) O que é Sol da meia-noite? Por que este fenômeno acontece? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Plano 2.2:   

Sol: Nosso astro rei! 

Visão geral da aula 

No primeiro momento da aula, os alunos foram instruídos quanto à realização 

da demonstração experimental “A luz solar contém energia” que ocorreu fora do 

espaço da sala de aula. Em seguida, eles deslocaram-se para o local designado e 

procedeu-se com a realização do experimento. Logo após o término desta atividade, 

os alunos retornaram à sala de aula onde discutiram questões referentes à energia 

contida na luz solar. Na sequência, ocorreu uma exposição sistematizada do 
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conteúdo na qual os alunos ficaram participaram expondo suas dúvidas e 

comentários. Já na segunda etapa da aula, os alunos receberam um texto sobre o 

Sol para subsidiá-los na realização da atividade escrita. 

Cronograma 

O quadro 5 apresenta o cronograma das atividades desenvolvidas no plano 2 

“Sol: Nosso astro rei!”  

Quadro 5: cronograma do plano de aula 2.2 

TEMPO ATIVIDADE 

20 minutos Experimento: A luz solar contém 
energia  

10 minutos Instruções para atividade extra-
classe 

20 minutos Exposição de slides 

40 minutos Leitura do texto e resolução de 
atividade 

Fonte: Material elaborado pelos autores da unidade didática 
 

Materiais e recursos 

 Computador; 

 Projetor multimídia; 

 Cópia do texto para subsidiar as respostas dos alunos; 

 Cópia de texto da atividade; 

 2 latas de refrigerantes idênticas,  vazias, limpas e pintadas respectivamente 

nas cores preto e branco; 

 2 termômetros clínicos; 

 1 Cronômetro; 

Avaliação 

A avaliação será realizada de modo contínuo. Todas as atividades 

desenvolvidas durante o plano didático foram computadas para a composição da 

nota do aluno. Assim, os alunos serão avaliados por sua participação referente à 

demonstração experimental, por sua participação durante a exposição do conteúdo 

(subsidiada por slides), por suas respostas às atividades escritas e orais e pela 

realização das atividades extraclasse.  

Atividades 
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1º) Realização da demonstração experimental: A luz solar contém energia (0 ao 20º 

minuto) 

A realização desta demonstração experimental teve como objetivo principal 

ajudar ao aluno a compreender que a luz solar contém energia e que parte dessa 

energia é absorvida pelos corpos, sendo que os corpos de cor negra (escuros) 

absorvem mais energia do que os corpos de cor branca.  

Este experimento foi adaptado da aula postada por Andrea Marques Leão 

Doescher no Portal do Professor/MEC e está disponível no link 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22090>  

Material necessário: 

 1 lata de refrigerante vazia, limpa e pintada de preto; 

 1 lata de refrigerante vazia, limpa e pintada de branco; 

 2 termômetros clínicos; 

 1 cronômetro. 

Procedimentos para a realização da atividade: 

 A atividade foi realizada na presença da luz solar, portanto, os alunos foram 

deslocados para um espaço ensolarado ao lado da sala de aula; 

 Os termômetros foram colocados dentro das latas, simultaneamente, um em 

cada lata; 

 Em seguida, as duas latas contendo os termômetros foram expostas a 

radiação solar; 

 Um aluno ficou manipulando o cronômetro e marcou o tempo de exposição 

das latas, com seus respectivos termômetros, ao Sol. 

 Em seguida, as latas foram recolhidas, os termômetros foram retirados e suas 

respectivas temperaturas foram observadas; no Capítulo 6 (Resultados, 

Análises e Discussões) há uma ilustração com foto dos termômetros apoiados 

sobre as respectivas latas, mostrando as respectivas temperaturas medidas 

decorrido o mesmo tempo de exposição.  

 Após a realização da atividade experimental, os alunos retornaram para a 

sala de aula e na sequência foram discutidas questões pertinentes ao 

experimento.  

Questões discutidas em sala de aula após a realização do experimento: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22090
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a) Luz Solar: Fonte de energia responsável pela vida na Terra 

b) Como o Sol produz energia? 

c) A luz se propaga por irradiação 

d) A luz é uma onda eletromagnética 

e) Os corpos absorvem calor  

f) A cor branca reflete melhor a radiação solar; 

g) A cor preta absorve melhor a radiação solar;   

h) O que aconteceria com a cor das latinhas caso sua temperatura fosse 

sendo elevada até adquirir uma alta temperatura? 

i) A energia solar pode ser convertida em eletricidade; 

j) A exposição prolongada do corpo humano à radiação solar pode causar 

câncer de pele. 

2º) Instruções para a realização da atividade extraclasse (21º a 30º minuto) 

Os alunos foram instruídos a realizar uma pesquisa sobre “Energia solar” e 

“Câncer de pele versus radiação solar”. A pesquisa foi realizada em grupo composto 

por no máximo 4 componentes. O prazo para a realização da mesma foi de uma 

semana. 

Os alunos foram orientados a consultar as seguintes referências para 

realização dos seus trabalhos de pesquisa:  

1) ENERGIA SOLAR. Disponível em: em: 
<http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-solar>  
 
2)  INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER “JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA” 
Radiação Solar. Disponível em <http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=21> 

 

3º) Exposição sistematizada de conteúdo (31º a 50º) 

Nesta fase da aula, houve uma exposição sistematizada do conteúdo, que foi 

também uma exposição dialogada, pois os alunos tiveram liberdade para realizar 

questionamentos, emitir opiniões etc. 

Os conteúdos abordados nesta apresentação foram: O Sol e sua estrutura, 

fusão nuclear e liberação de energia, a relação entre a cor das estrelas e suas 

respectivas temperaturas, e comparação do tamanho do Sol com o de outras 

estrelas. 

http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-renovaveis/energia-solar
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Os slides utilizados durante esta apresentação constam no apêndice B desta 

dissertação intitulado “Aprendendo sobre o Sol e outras estrelas”. 

4º) Leitura e realização de atividade escrita sobre o texto “Nossa Estrela – o Sol” 

(51º a 90º minuto) 

Os alunos receberam o texto que serviu para subsidiar suas respostas às 

atividades propostas. Este texto contemplava os conteúdos abordados durante a 

exposição dos slides e acrescia algumas informações, tais como noções básicas 

sobre a composição, a estrutura e dinâmica do Sol, comparação do Sol com outras 

estrelas em relação aos tamanhos, as massas, as temperaturas, as cores e os 

espectros eletromagnéticos. O texto contribuiu para a ampliação dos conhecimentos 

dos alunos em relação aos temas estudados. 

Juntamente com o texto, os estudantes receberam a atividade e logo em 

seguida, passaram a respondê-la. 

 

Texto 2: Nossa Estrela – O Sol 

[*] Andréia Pessi Uhr  

 

A sua estrutura é composta de várias camadas, de fora para dentro podemos 

citar: a coroa, a cromosfera, a fotosfera, a zona convectiva, a zona radiativa e o 

núcleo. A coroa e a cromosfera constituem a atmosfera do Sol. A camada abaixo da 

fotosfera constitui o interior do Sol.  

O núcleo tem uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de Kelvin, e 

é nele onde a energia solar é produzida. Essa energia provém de reações de fusão 

termo-nucleares. Sendo a composição basicamente hidrogênio, devido às altas 

temperaturas os átomos se unem (fusão) resultando num átomo de hélio e em 

energia, a qual é liberada para as camadas superiores. Para que a energia saia do 

Sol é preciso atravessar as outras camadas.  

A energia produzida num processo de fusão nuclear é do tipo cinética e 

convertida em eletromagnética e irradiada do núcleo através da Zona Radiativa até 

chegar na próxima camada, a Zona Convectiva.  

Convecção é um processo de transmissão de calor que atua efetivamente em 

fluidos (líquidos e gases). Este processo se baseia em movimento de camadas 
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quentes e frias de maneira a uniformizar a temperatura. É o que ocorre na Zona 

Convectiva.  

Sobre a Zona Convectiva encontramos a Fotosfera, a camada do Sol que 

visualizamos (de onde sai a maioria dos fótons visíveis). A sua aparência é de um 

líquido em ebulição, cheia de bolhas (grânulos). O Sol não tem superfície sólida. Na 

Fotosfera é onde ocorrem as Manchas Solares, fenômeno relacionado a campos 

magnéticos intensos existentes no Sol. Essas manchas, às vezes são tão grandes 

(muito maiores do que a Terra) que podem ser vistas a olho nu. Elas são regiões 

mais escuras que a fotosfera circundante devido a diferenças de temperatura, isto é, 

são cerca de 1000 K mais frias. A quantidade de manchas é variável, de poucas por 

mês a um pouco mais de cem por mês, e obedece a picos de máximos e mínimos 

de acordo com um ciclo de aproximadamente 11 anos.  

Além da Fotosfera existe a Cromosfera, a qual, só é visível durante os 

eclipses, durante a totalidade ou com um coronógrafo. Ela é uma camada de cerca 

de 10 mil km de extensão e tem cor avermelhada. Umas das características mais 

intrigantes dessa camada é que a sua temperatura aumenta para fora! Esse fato tem 

uma suposta explicação: campos magnéticos variáveis na Fotosfera e que são 

transportados para a Cromosfera por correntes elétricas. Dessa forma, parte da 

energia ficaria na Cromosfera tornando-a mais quente nas camadas superiores, de 

menor densidade.  

Durante os eclipses totais é possível visualizar também a Coroa, parte mais 

externa do Sol que se estende por dois raios solares aproximadamente. Esta 

camada é a mais rarefeita e dela emana o Vento Solar (partículas ionizadas que se 

desprendem do Sol) que provoca uma perda de massa Solar constante, mas muito 

pequena. Essas partículas são as responsáveis pelas Auroras aqui na Terra. 

Também ocorrem, aqui na Terra, as tempestades eletromagnéticas associadas à 

grandes ejeções de massa que se desprendem da coroa solar. Essas tempestades 

podem danificar redes elétricas e satélites e ocorrem, em geral, em fases de maior 

atividade solar, as quais têm seus máximos a cada 11 anos. A última foi em 2001, a 

próxima em 2011 ou 2012.  
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Figura 8: Demonstração das regiões do Sol. 

 

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/ 

 

Características da estrutura e composição solar podem ser medidas 

(tamanho, distância, massa) ou estimadas por modelos químicos e físicos (pressão e 

temperatura).  

O Sol tem cerca de 100 vezes o raio da Terra, sendo assim, é muito maior 

que ela. É uma estrela de meia idade (já tem cerca de 5 bilhões de anos e vai 

continuar como está pelo mesmo tempo), com um período de rotação de 27 dias no 

equador (33 dias perto dos pólos).  

A composição básica do Sol é hidrogênio e hélio. A energia liberada pelo Sol 

é resultante de reações termonucleares que ocorrem no núcleo da nossa estrela, 

originadas pelas altas temperaturas e pressões lá existentes.  

O resultado líquido dessas reações é que quatro núcleos de hidrogênio 

formam núcleo de hélio, como a massa do núcleo de hélio é que a massa dos quatro 

núcleos de hidrogênio que entraram na reação, existe uma “sobra” de massa. Essa 

“sobra” que constitui 0,7% da massa inicial, é convertida em energia e obedece a 

equação de Einstein E = m.c².  

É interessante observar que as estrelas têm um ciclo de vida. Durante a maior 

parte de sua vida, chamada de sequência principal (fase da vida em que se encontra 

o Sol), ocorrem as fusões de H em He, o que acarreta uma constante perda de 

massa (mas só na ordem de 7 milésimos). Nosso Sol converte 600 milhões de 

toneladas de hidrogênio em hélio, por segundo. O mais interessante é que quanto 

http://astro.if.ufrgs.br/
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mais energia uma estrela produz, mais luminosa ela é, ou seja, ela gasta essa 

energia mais rapidamente, o que acelera o seu “envelhecimento”, e seu tempo de 

vida fica menor. Quanto mais massa tem a estrela, mais reações ocorrem,com isso, 

mais massa é transformada por segundo e, consequentemente, menos tempo de 

vida ela tem!  

Para o Sol, a previsão é que daqui a 1 bilhão de anos ele aumente seu brilho 

em 10%, provocando um aumento no efeito estufa devido à evaporação da água. 

Daqui a 3,5 bilhões de anos, o brilho do Sol será uns 40% maior, os mares secarão 

completamente e o efeito estufa será enorme. Quando acabar o combustível do 

núcleo do Sol, o hidrogênio, ele se transformará numa Gigante Vermelha e terá 

perda gradual de massa. Com esta perda de massa do Sol, a Terra se afastará um 

pouco (até a órbita de Marte, aproximadamente) sob temperaturas de 1300°C. O Sol 

então fundirá o He em C no núcleo. Com a aceleração da perda de parte da massa 

e a contração da massa restante o Sol virá a ser uma Anã Branca. 

 
[*] UHR, P. A. Nossa Estrela – O Sol. In: Textos de apoio ao professor de física. V. 
18, n. 4, 2007. ISSN 1807-2763. p.p. 72-74. Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n4_Uhr.pdf Acesso em: 29 out. 2014. 

 

Atividade 

Instruções 

A atividade deverá ser realizada individualmente e será recolhida ao final da 

aula. Para respondê-la, pesquise no texto “Nossa Estrela – O Sol” conforme 

referência: 

UHR, P. A. Nossa Estrela – O Sol. In: Textos de apoio ao professor de física. V. 18, 
n. 4, 2007. ISSN 1807-2763. p.p. 72-74. Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n4_Uhr.pdf Acesso em: 29 out. 2014. 

 

Questões 

1) Assinale com um X a opção correta. 

a) A energia solar é produzida: 

(    ) na coroa       

(    ) na cromosfera       

(    ) na fotosfera      

(     ) na zona convectiva      

http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n4_Uhr.pdf
http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n4_Uhr.pdf
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(     ) na zona radiativa    

(     ) no núcleo 

b) A camada do Sol que visualizamos e onde ocorrem as Manchas Solares é 

denominada de: 

(    ) coroa       

(    ) cromosfera       

(    ) fotosfera      

(     ) zona convectiva      

(     ) zona radiativa    

(     ) núcleo 

c) A parte mais externa do Sol, mais rarefeita e da qual emana o Vento Solar é 

chamada de: 

(    ) coroa       

(    ) cromosfera       

(     ) fotosfera      

(     ) zona convectiva      

(     ) zona radiativa    

(     ) núcleo 

d) Os componentes básicos que formam o Sol são: 

(    ) Hélio e Carbono  

(    ) Hélio e Oxigênio 

(    ) Hidrogênio e Carbono 

(    ) Hidrogênio e Hélio 

2) A energia do Sol provém do processo ‘reações nucleares de fusão’. Explique, 

resumidamente, como ocorre este processo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

REFERÊNCIAS 
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6.2.3 Unidade didática 3 – Da radiação térmica à lei de Planck - Conceitos 

básicos de Física Moderna  

Aulas de física para o 3º. Ano do Ensino Médio; 

Aplicação original: 4º. Bimestre de 2014  

Autores:  

 Sandra Maria da Silva - (Mestranda do PPGECNM – UFRN e professora do 

Quadro Permanente da Rede Pública Estadual de Educação do RN) 

 Dr. Ciclamio Leite Barreto - (Orientador) 

Lista dos conteúdos 

 Espectro da radiação emitida por um corpo 

 Conceito de corpo negro; 

 A emissão descontínua de energia: quanta 

Objetivos 

Ao final da unidade didática, o aluno deverá: 

 Compreender o espectro de radiação térmica emitida por um corpo; 

 Conceituar corpo negro; 

 Ter noções básicas sobre o espectro da radiação emitida por um corpo negro; 

 Compreender que, segundo a Física Moderna, a emissão de energia por um 

corpo a dada temperatura ocorre de modo descontínuo, por meio de pacotes 

de energia, que são os fótons.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22090
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
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Tempo estimado: 4 aulas de 45 minutos (180 minutos) 

Esta unidade é constituída de um plano único composto de 4 aulas de 45 

minutos cada uma.  

 

Visão geral da aula 

A atividade inicial da aula foi aplicação de um conjunto de questões com o 

intuito de detectar as concepções prévias dos alunos sobre o fenômeno da radiação 

térmica e o conceito de corpo negro. Na sequencia, foi executada uma 

demonstração experimental com o objetivo de auxiliar o aluno a compreender o 

conceito de corpo negro e que este tipo de corpo, necessariamente, pode não se 

apresentar a cor escura. Logo após, houve uma exposição dialogada e subsidiada 

por slides sobre o conteúdo abordado nesta unidade didática. Na sequência, os 

alunos receberam uma cópia de texto e de atividade que deveria ser realizada de 

forma extrassala de aula. Eles foram orientados quanto à realização desta atividade. 

Os mesmos tiveram um prazo de uma semana para realizar a referida atividade e 

devolvê-la à professora. No dia marcado, entregaram a atividade respondida a 

educadora e debateram com a mesma as eventuais dúvidas sobre o texto. 

Cronograma 

O quadro 6 representa as atividades que foram desenvolvidas durante a aula 

e a estimativa de tempo para executá-las. 

Quadro 6: Cronograma do plano de aula 3.1 

TEMPO ATIVIDADE 

20 minutos Levantamento das concepções prévias 
dos alunos sobre o conceito de corpo 
negro. 

20 minutos Realização de demonstração 
experimental 

50 minutos Aula expositiva subsidiada por slides 

90 minutos Leitura do texto, esclarecimentos sobre o 
mesmo e realização de atividade escrita. 

Fonte: Material elaborado pelos autores da unidade didática 
 
Materiais e recursos: 

 Computador; 

 Projetor multimídia; 

 Cópia de texto para subsidiar nas respostas da atividade; 
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 Cópia de atividade por aluno 

 Caixa de sapato vazia; 

 Um pedaço de tecido de cor branca; 

 Tesoura; 

 Fita adesiva. 

Avaliação 

A avaliação será realizada de modo contínuo. Todas as atividades 

desenvolvidas durante unidade didática serão computadas para a composição da 

nota do aluno. Assim, os alunos serão avaliados por sua participação e 

interatividade nas discussões realizadas em sala de aula referentes aos conteúdos 

abordados e pelas respostas escritas às questões solicitadas.  

Atividades 

1º) Levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o conceito de corpo 

negro (0 a 20º minuto) 

QUESTÕES DIAGNÓSTICAS 

Instruções:  

A atividade deverá ser respondida de forma individual e sem consulta a 

nenhum tipo de material; 

O tempo disponível para a execução da tarefa será de 15 minutos contados a 

partir do momento do recebimento da atividade. 

A atividade será recolhida pela professora ao final do prazo estipulado para a 

realização da mesma. 

 

a) Todo corpo, em qualquer temperatura que esteja, emite radiação eletromagnética. 

Podemos ver todos os tipos de radiações emitidas? Justifique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que é um corpo negro? Escreva a conceituação de acordo com os 

conhecimentos da física. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) De acordo com os seus conhecimentos sobre física, responda: Qual a cor de um 

corpo negro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2º) Realização de experimento sobre corpo negro (21º a 40º minuto) 

A realização desta demonstração experimental teve como intuito auxiliar aos 

alunos a compreensão do conceito de corpo negro e que este tipo de corpo não 

apresenta, necessariamente, a cor negra.  

Este experimento foi uma adaptação da experiência sobre cor de corpo negro 

disponível no link do Ponto da Ciência: 

<http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=725&QUAL+E+A+COR+DE+UM+CORPO+NEGRO#top>. 

Material necessário: 

 1 caixa de sapato vazia; 

 1 tecido de cor branca; 

 Fita adesiva; 

 Tesoura; 

Procedimentos para a realização do experimento: 

1) Fazer um furo de 2cm de diâmetro em um dos lados da caixa; 

2) Apresentar a caixa aberta para os alunos e enfatizar a  sua cor; 

3) Apresentar aos alunos um tecido de cor branca e colocá-lo dentro da caixa; 

4) Fechar a caixa com fita adesiva e pedir para que os alunos olhem pelo orifício da 

mesma; 

5) Solicitar que os estudantes observem a cor do tecido dentro da caixa; 

6) Após as observações e comentários dos alunos, a professora fez as seguintes 

indagações: 

 Qual a cor do tecido visualizada por vocês quando este estava dentro da 

caixa? 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=725&QUAL+E+A+COR+DE+UM+CORPO+NEGRO#top
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=725&QUAL+E+A+COR+DE+UM+CORPO+NEGRO#top
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 Por que enxergamos o tecido (dentro da caixa fechada) da cor descrita por 

vocês? 

 Podemos afirmar que o tecido branco pode ser chamado de corpo negro 

quando está dentro da caixa fechada? Por quê? 

3º) Aula expositiva subsidiada por slides (41º a 90º minuto) 

Após a realização da demonstração experimental houve uma apresentação 

de slides sobre o conceito de corpo negro, espectro da radiação emitida por um 

corpo e emissão descontínua de energia (quanta). Essa apresentação incluiu a 

informação de que “O Sol pode ser considerado como um corpo com 

comportamento aproximado ao de um corpo negro” Isto permitiu um bom debate 

sobre o tema, que ajudou aos alunos a compreender melhor o conceito de corpo 

negro. Durante a exposição, os alunos foram estimulados a se expressar e a expor 

seus comentários bem como as suas dúvidas quanto aos conteúdos abordados. 

As telas dos slides estão transcritas no Apêndice C desta dissertação sob o 

título “Slides sobre radiação de corpo negro”. Ao final da aula, os alunos receberam 

o texto que seria abordado na aula seguinte. Eles foram orientados a procederem à 

leitura do mesmo de forma extraclasse. O texto fornecido foi “Matéria e Radiação” - 

SILVA, C. G.; De Sol a Sol: energia no século XXI. Série: Inventando o futuro. São 

Paulo: Oficina de textos, 2010. (p. 28-34). 

 

4º) Leitura do texto e realização de atividade escrita (91º a 180º minuto) 

Os alunos retomaram a leitura do texto “Radiação e matéria” e foram 

orientados a utilizá-lo como subsídios à atividade proposta. Em seguida foram 

esclarecidos pontos básicos do texto. Logo após, os alunos receberam e 

responderam uma atividade sobre o conteúdo constante no texto. Eles foram 

lembrados se tratar de atividade avaliativa.  

 

1) Leia o texto “Matéria e Radiação” e na sequencia, responda a atividade solicitada. 

Referência: SILVA, C. G.; De Sol a Sol: energia no século XXI. Série: Inventando o 

futuro. São Paulo: Oficina de textos, 2010. (p. 28-34). O texto é reproduzido aqui: 
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RADIAÇÃO E MATÉRIA 

 

Um dos temas fundamentais da ciência é a interação entre radiação, como 

por exemplo, a luz visível, e matéria. Esse assunto é muito mais do que um tema de 

curiosidade científica. A vida na Terra depende da conversão da energia que vem do 

Sol, sob a forma de ondas eletromagnéticas, em energia química. Isso ocorre por 

meio da síntese de compostos orgânicos básicos, como açúcares, realizada por 

plantas e algumas bactérias. Assim, apesar de este livro não tratar da ciência básica 

da energia, é bom ter uma compreensão elementar das interações entre radiação e 

matéria. Vamos aproveitar este espaço, enquanto você descansa entre dois 

capítulos, para discutir o assunto. 

 

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

Os fenômenos da eletricidade estática e do magnetismo são conhecidos 

desde a Antiguidade. A grande contribuição de cientistas do século XIX, como 

Michael Faraday, ans Christian Oersted, André Ampére e James Maxwell, foi 

construir, por meio de experimentos e matemática, toda teoria unificada desses 

fenômenos e inferir a existência de outros, como ondas de rádio.  

Em Física, uma teoria unificada é um conjunto de conceitos fundamentais e 

de equações matemáticas capazes de explicar e prever uma grande variedade de 

fenômenos, à primeira vista muito distintos. Um exemplo é a atração/repulsão entre 

dois ímãs e a luz. Quem diria, até as descobertas de Faraday, Oersted, Ampère e 

Maxwell, que esses dois fenômenos são explicados pela mesma teoria física? Como 

aqui não é o lugar para a história do eletromagnetismo, nem para uma apresentação 

detalhada da teoria eletromagnética, vamos ver apenas alguns de seus pontos 

essenciais. 

Faraday propôs, e Maxwell demonstrou matematicamente, que os fenômenos 

eletromagnéticos podem ser descritos por meio de campos elétricos e magnéticos 

que obedecem a algumas equações muito elegantes (o conceito matemático de 

“elegância” é muito diferente daquele da elegância feminina). Uma das 

consequências mais importantes é que existem campos eletromagnéticos 

propagantes, que se manifestam por oscilações elétricas e magnéticas combinadas, 
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que, uma vez criadas por cargas elétricas aceleradas, sustentam umas às outras, na 

ausência de qualquer outra excitação. Essas oscilações viajam a uma velocidade de 

299.792.458 m/s, ou, em números redondos, 300.000 km/s. 

Você vai se perguntar por que tantos algarismos na velocidade das 

oscilações. É que essa velocidade, que você já sabe ser a velocidade da luz, 

desempenha um papel tão importante na Física moderna que ela passou a ter esse 

valor por definição. Por meio dessa definição, os físicos “amarram” o tempo e o 

espaço, de tal forma que, conhecendo a unidade de tempo, temos a unidade de 

comprimento por definição da velocidade da luz. Não é mais preciso definir 

separadamente uma unidade para o tempo e outra para o comprimento. 

Ao amarrar tempo e espaço, a velocidade da luz conecta também duas 

quantidades muito importantes de ondas eletromagnéticas: a frequência (f) e o 

comprimento de onda (representado pela letra grega λ, que se lê “lambda”, a letra 

“ele” dos gregos. 

A frequência é o número de oscilações da onda por segundo, e o 

comprimento de onda é a distância entre dois picos sucessivos de amplitude da 

onda. A relação simples entre uma e outra é:  

                                                               𝜆 = 𝑐/𝑓                                                    (1.2) 

A unidade de frquência é o hertz (Hz), equivalente a uma oscilação por 

segundo, e a unidade do comprimento de onda é o metro (m). Conforme a equação 

1.2, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. 

Diferentes faixas de frequências das ondas eletromagnéticas correspondem a 

diferentes manifestações das oscilações. Uma das mais importantes para nós é a 

chamada faixa do visível, que é a faixa de frequências de ondas eletromagnéticas às 

quais os receptores da nossa retina são sensíveis: aproximadamente de 400 a 750 

terahertz (THz, trilhão de Hz), ou, pela velocidade da luz, 750 nanômetros (nm ou 

bilionésimo de metro) a 400nm. Essa simetria dos números é uma mera 

coincidência, mas economiza memória. 

A Tab. 1.5 e a Fig. 1.2 mostram, respectivamente, as faixas mais conhecidas 

do espectro eletromagnético e sua representação. 
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As ondas eletromagnéticas são importantes porque permitem conversar com 

os amigos pelo telefone celular. Porém, elas são mais importantes ainda porque a 

alface que você comeu no almoço alimenta-se da energia eletromagnética que vem 
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do Sol. Sem essas ondas transportando a energia do Sol até nós, nada de alface – o 

que para alguns, provavelmente, não seria de todo mau, se não fosse pelo fato de 

que também não haveria o bife e nem você para comê-lo. 

Muito espertamente, as plantas aprenderam a capturar essas ondas 

eletromagnéticas, em vez de se bronzear, as usam para produzir e armazenar 

energia química sob a forma de “biomassa” pelo processo da fotossíntese (à qual 

dedicaremos toda uma seção). A fotossíntese faz da troca de energia entre radiação 

e matéria um dos fenômenos mais fundamentais para a vida na Terra, e 

provavelmente, em qualquer planeta onde haja vida. 

 

MATÉRIA 

A matéria com a qual estamos acostumados é formada por átomos. Os 

átomos são constituídos por elétrons (partículas leves de carga negativa) e núcleos 

(partículas de maior massa, de carga elétrica positiva). Os núcleos, por sua vez, são 

compostos por prótons e nêutrons, respectivamente, partículas positivas e neutras. 

Neste capítulo, o único papel dos núcleos, com sua carga positiva, é segurar os 

elétrons nos átomos e ser responsáveis pela maior massa do átomo. Cada átomo, 

em seu estado normal, tem o mesmo número de elétrons e de prótons; portanto, 

eletricamente neutro. Ninguém sabe por que elétrons e prótons parecem ter 

exatamente a mesma carga elétrica, apenas de sinal trocado. “Parecem ter” porque 

nos falta uma justificativa lógica para que assim seja, e a igualdade do valor absoluto 

das cargas de um e de outro precisa ser demonstrada experimentalmente. Como 

todo experimento, esses também têm uma margem de erro, ainda que muito 

pequena. 

A Mecânica Quântica, que descreve o movimento das partículas atômicas, 

ensina que os elétrons só podem existir dentro do átomo em estados bem definidos, 

chamados de “estados quânticos”, caracterizados por sua energia. Cada estado 

quântico pode ser ocupado por um, e apenas um, elétron. Entretanto, estados 

quânticos diferentes podem ter a mesma energia, o que faz com que alguns elétrons 

possam ter a mesma energia, apesar de ocuparem estados fisicamente distintos. O 

número de estados quânticos para cada átomo é infinito; porém, obviamente, 

apenas um número de estados exatamente igual ao número de elétrons encontra-se 
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ocupado em qualquer instante. Para o elétron poder passar de um estado de energia 

inferior para um estado de energia superior, o átomo precisa receber energia de 

alguma fonte externa. Por outro lado, quando um elétron passa de um estado de 

energia superior para um estado de energia inferior, a diferença de energia é emitida 

pelo átomo para o mundo exterior. O conjunto dessas transições é diferente para 

cada elemento químico, formando, por assim dizer, sua impressão digital única. 

Na fig. 1.3, os principais estados quânticos são indicados por um número 

inteiro n (lado esquerdo), e as energias desses estados estão indicadas do lado 

direito. Como é possível medir apenas diferenças de energia entre os estados 

quânticos, o valor zero atribuído ao estado n = 1 é arbitrário. Na parte superior da 

figura, está indicado o espectro eletromagnético correspondente a algumas das 

principais transições. Tente identificá-las com as transições mostradas na parte 

inferior da figura. 

 

Os átomos podem se ligar uns aos outros, formando moléculas. Há vários 

tipos de ligações químicas: desde aquela em que os átomos são ligados pelo 

compartilhamento de um ou mais eletros (ligações covalentes), até aquelas em que 

um elétron transfere-se de um átomo para outro, mantendo os dois ligados por uma 

atração eletrostática (um átomo torna-se positivo e o outro, negativo) – as ligações 
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iônicas. Mesmo nas moléculas, os elétrons continuam a existir apenas em estados 

quânticos bem definidos, com suas respectivas energias. Assim, também as 

moléculas têm uma impressão digital característica. 

Os átomos, como as moléculas, podem formar agregados muito maiores, que 

identificamos com sólidos e líquidos na experiência cotidiana. Nesses agregados, os 

estados quânticos dos elétrons formam “bandas” energéticas contínuas permitidas e 

proibidas. Algumas completamente ocupadas e outras completamente vazias, como 

no caso de isolantes e semicondutores, ou, como no caso dos metais, algumas 

parcialmente ocupadas. (Voltaremos a esse assunto na eletricidade fotovoltaica). 

 

FINALMENTE: RADIAÇÃO E MATÉRIA 

Como tudo em ciência, o que é importante para a vida real também é para o 

conhecimento fundamental. Há muito a aprender do estudo das trocas de energia 

entre matéria e radiação. Aqui, vamos apresentar apenas três dos principais 

resultados, fruto de mais de um século de pesquisas. 

O primeiro resultado: potência total irradiada 

O primeiro resultado importante é que todo corpo que não esteja à 

temperatura de zero absoluto emite energia sob a forma de radiação 

eletromagnética. Isso inclui você e a própria Terra. As leis que governam essa 

emissão foram descobertas há mais de um século, por meio da construção de um 

corpo ideal chamado de “corpo negro”, definido como um objeto que absorve toda a 

radiação incidente sobre ele. Um corpo negro em equilíbrio termodinâmico com seu 

meio, à temperatura constante, tem de emitir a mesma quantidade de energia que 

recebe; caso contrário, ele acumularia ou perderia energia, e sua temperatura não 

permaneceria constante. Isso pode parecer muito teórico, mas mantenha esse 

raciocínio, bastante simples, pois tem tudo a ver com o aquecimento da Terra.  

Os cientistas aprenderam a calcular quanta potência o corpo negro emite por 

unidade de área, em função da temperatura, a chamada Lei de Stefan-Boltzmann: 

     𝑄 = 𝜎𝑇4                                                  (1.3) 

na qual a temperatura (𝑇) deve ser expressa em graus kelvin (K) – temperatura 

absoluta – e a constante 𝜎 = 5,67 x 10-8 W/(m² K4). A quantidade 𝑄 é expressa em 

watts por metro quadrado e representa a potência por unidade de área.  
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A temperatura média da Terra é de 15ºC = 288 K. Pela lei de Stefan-

Boltzmann, cada metro quadrado da superfície do planeta irradia 390 W. Guarde 

esse número, pois voltaremos a ele. Aproveite e calcule a potência que você irradia. 

A temperatura da superfície do Sol é de cerca de 5.800 K, o que faz com que 

cada metro quadrado emita surpreendentes 64 MW (megawatts, milhões de watts). 

Um quadrado de 500 m de lado de superfície do Sol irradia tanta potência quanto 

toda a humanidade produz na Terra! A temperatura do Sol é apenas um fator 20 

maior do que a da Terra, mas a potência irradiada é um fator 204 = 160.000 maior, 

por causa da quarta potência que aparece na equação de Stefan-Boltzmann. 

 

O segundo resultado: troca de energia em “pacotes” 

O segundo resultado, descoberto por Max Planck na virada do século XIX 

para o século XX, é igualmente importante. Trocas de energia entre radiação e 

matéria acontecem por meio de “pacotes”, quanta (plural de quantum em latim) de 

radiação. Esses quanta de radiação são chamados de fótons. 

Esse resultado, aparentemente tão inocente, mudou o mundo da Física. 

Ainda hoje os cientistas estão lutando para tentar entender o que ele realmente 

significa. Como se vê, ainda sobra trabalho para você. E muito! 

Note que a descoberta de que trocas de energia entre radiação e matéria só 

podem acontecer por meio de “pacotes” antecedeu, historicamente, a descoberta da 

existência de elétrons nos átomos em níveis de energia bem definidos. Tudo isso faz 

parte de uma sucessão de descobertas fundamentais no final do século XIX e início 

do século XX, que levaram a formulação da teoria dos átomos, da radiação e da 

interação entre eles, conhecida como Eletrodinâmica Quântica, uma das mais belas 

teorias da Física moderna. 

Planck descobriu mais dois resultados fundamentais: um, relacionando à 

energia de um fóton com a freqüência da onda eletromagnética correspondente; o 

outro, calculando como a potência 𝑄 da equação de Stefan-Boltzmann se distribui 

entre as infinitas frequências passíveis das ondas eletromagnéticas. 

A primeira fórmula de Planck relaciona a energia de um fóton (𝐸) com a 

frequência da onda eletromagnética correspondente (𝑓): 

                                                                𝐸 = ℎ𝑓                                                    (1.4) 
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na qual ℎ = 6,626 × 10−34𝐽/𝐻𝑧, conhecida como constante de Planck. 

Essa fórmula mostra de imediato que, apesar de ser matematicamente 

possível, uma freqüência infinita é impossível, porque não há energia suficiente no 

Universo para criar um fóton de energia infinita. 

A segunda fórmula é mais complicada, mas muito importante. Ela nos dá a 

potência por metro quadrado existente em um intervalo de freqüência 

predeterminado, por exemplo, de 1Hz. A função Bf que ela expressa chama-se 

“potência espectral” e é dada por: 

                                          𝐵𝑓 = 2(
ℎ𝑓3

𝑐2 ) ×
1

[exp(
ℎ𝑓

𝑘𝐵𝑇
)−1]

                                    (1.5) 

em que 𝑘𝐵 = 1,38 ×
10−23𝐽

𝐾
, a constante de Boltzmann. 𝑇 é, novamente, a temperatura 

absoluta; ℎ é a constante de Planck; 𝑓, a freqüência; e 𝑐, a velocidade da luz. Essa 

função é mostrada na figura 1.4. 

 

O espectro para 5.800k (da fig. 1.4) é o que mais se aproxima da emissão 

solar. O comprimento de onda do máximo de emissão é calculado pela expressão: 

                                        λpico (nm) = 2,898 x 106/T                                             (1.6) 

ou seja, 500 nm para T = 5.800 K. Não por coincidência, esse é o comprimento de 

onda da luz na qual nossos olhos são mais sensíveis. 
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O terceiro resultado: o verde da grama 

O terceiro dos resultados que mudaram a Física é um pouco mais complicado 

de entender, mas ele tem muito a ver com o colorido da vida e é importante para a 

discussão da energia. Vimos, na nossa discussão sobre a matéria, que átomos e 

moléculas têm uma impressão digital característica, expressa pelas transições entre 

os níveis de energia de seus estados quânticos. 

Esse terceiro resultado mostra que átomos e moléculas absorvem e emitem 

radiação eletromagnética apenas em frequências ou banda de frequências bem 

definidas. Para entender, pense em um prisma decompondo a luz do Sol nas 

diferentes cores, do violeta ao vermelho. Cada freqüência (ou comprimento de onda) 

da radiação eletromagnética corresponde a um ângulo de saída de luz do prisma, 

com a freqüência variando de forma com o ângulo. Isto faz com que as frequências 

próximas umas das outras correspondam a ângulos próximos uns dos outros, 

resultando nas bandas coloridas que reproduzem o arco-íris. É um espectro de 

emissão da luz solar, parecido com o de um corpo negro, portanto, é contínuo nas 

frequências. 

Esse mecanismo de alto valor estético é de grande interesse científico, pois 

permite identificar os diferentes elementos químicos e as diferentes moléculas por 

meio da forma como eles absorvem e emitem luz. 

Esse espectro solar é o mesmo produzido por um prisma, apenas obtido com 

um instrumento muito superior, que permitem ver efeitos que não são notados em 

um simples prisma de vidro. Ele tem de ser lido de cima para baixo, linha a linha com 

as cores variando do vermelho bem escuro, quase negro, até o violeta profundo. 

Você notará que há muitas linhas (e algumas bandas) pretas no espectro. Uma linha 

preta significa que não há radiação (luz) para observarmos nessa frequência ou cor. 

Como não é razoável supor que o sol deixe de emitir radiação precisamente nessa 

freqüência, a explicação do fenômeno é: átomos e íons presentes na atmosfera 

solar capturam as frequências, de modo que as linhas escuras correspondem a 

partes do espectro absorvidas pelos diferentes tipos de átomos. A fig. 1.5 combina 

dois tipos de espectros: de emissão (do Sol) e de absorção (dos elementos químicos 

presentes na atmosfera solar). 
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A Fig. 1.6 apresenta o espectro de absorção de uma clorofila, o pigmento que 

dá cor verde às plantas. Como é feita essa medida? De forma simplificada, ela 

consiste em jogar uma luz de intensidade controlada, composta por muitas 

frequências, cuja absorção se quer determinar, sobre um lado da amostra com 

moléculas de clorofila dissolvidas em um líquido. Do outro lado, mede-se a 

intensidade da luz que passa para cada freqüência de interesse. Como a molécula 

de clorofila é bastante complexa, em lugar de observar linhas de absorção, como no 

caso do espectro solar, o que se observa são bandas de absorção mais ou menos 

intensas. Mas, como você já sabe, luz é energia e energia se conserva. O número 

de fótons corresponde à intensidade da luz – quanto maior, mais intensa a luz. Se 

certo número de fótons de energia hf entrou na amostra e não saiu do outro lado, 

significa que essa energia foi absorvida pelas moléculas do material examinado – no 

caso, clorofila – e transformou-se em outras formas de energia. Esse mecanismo de 

absorção resulta na cor da planta. 
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Observe que as moléculas absorvem principalmente no vermelho e no azul, 

deixando passar o verde. A cor verde que vemos é porque a clorofila “rouba” do 

espectro solar as cores vermelha e azul. Do mesmo modo, a cor das flores é 

determinada por diferentes compostos químicos, que absorvem a luz do Sol em 

certas regiões do espectro e a deixam passar em outras. 

E é assim que a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria 

determina a vida na Terra. 

(Fim do texto Radiação e matéria, extraído do livro 
SILVA, C. G.; De Sol a Sol: energia no século XXI. Série: Inventando o futuro. São 
Paulo: Oficina de textos, 2010. (p. 28-34) 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O TEXTO “MATÉRIA E RADIAÇÃO” 

INSTRUÇÕES: O questionário deverá ser respondido com base na referência: 

SILVA, C. G.; De Sol a Sol: energia no século XXI. Série: Inventando o futuro. São 
Paulo: Oficina de textos, 2010. (p. 28-34) 
 

1) Em relação aos conhecimentos de ondas, responda: 

a) O que é freqüência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b) O que é comprimento de onda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2- Diferentes faixas de freqüências das ondas eletromagnéticas correspondem a 

diferentes manifestações das oscilações. Uma das mais importantes para nós é a 

chamada faixa do visível. O que é faixa do visível? Qual o intervalo de frequências 

dessa faixa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 – Todo corpo que não esteja à temperatura de zero absoluto emite energia sob a 

forma de radiação eletromagnética. Isso inclui você e a própria Terra. A energia 

emitida por seu corpo está na faixa do espectro visível? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 - O que é um corpo negro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5 – De acordo com a hipótese de Planck, como é calculada a energia (E) de um 

fóton em termos da freqüência da onda eletromagnética correspondente (f)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6 – Qual a contribuição (descoberta) de Max Planck (1858-1947), na virada do 

século XIX para o século XX, para a Física?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

A análise e a interpretação das informações coletadas no campo pesquisa é 

uma das principais etapas da investigação científica. Nessa perspectiva, a análise 

de conteúdo se constitui como fundamental para a compreensão e significação 

dessas informações.  

A análise das informações que constam nesta pesquisa está fundamentada, 

sobretudo na análise do conteúdo proposta por Bardin (2011). Segundo este autor 

“A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

(BARDIN, 2011, p.37) e é um método muito empírico e contribui para compreensão 

das informações linguísticas tanto escritas quanto orais. Em relação ao material 

escrito serão apreciados os dados que constam nas atividades realizadas em sala 

de aula e extrassala; Já em relação à análise da linguagem oral serão considerados 

fragmentos de comentários e conversas dos alunos durante a aplicação dos planos 

de aula. 

 

7.1 Dificuldades para implementação da proposta 

 

A escola na qual foi realizada a parte empírica desta pesquisa apresenta 

alguns problemas que precisam ser superados a fim de obter-se a melhoria na 

qualidade de ensino. Alguns desses problemas são comuns à educação brasileira e 

ao Estado do Rio Grande do Norte, outros, no entanto são peculiares à própria 

instituição. Existem algumas questões que podem ser revistas e solucionadas por 

meio de uma gestão escolar efetivamente mais democrática na qual todos os 

membros da comunidade escolar tenham uma participação mais ativa; outros, no 

entanto, demandam de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da 

educação básica no país. 

Entre os principais problemas que dificultaram a realização deste trabalho de 

pesquisa estão: 

 O não cumprimento dos dias letivos: Isso ocorre por diversos motivos entre os 

quais: os transportes escolares que conduzem alunos da zona rural para 

estudarem nas escolas da zona urbana são administrados pela Secretaria 
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Municipal de Educação, portanto, a escola, mesmo estando sob jurisdição do 

Estado do RN, segue o calendário da Secretaria Municipal de Educação. 

Assim, se não houver aula na rede municipal, também não haverá aula para 

ensino médio da EEAC.  

  A liberação de alunos antes do horário previsto para encerramento das 

atividades: os alunos são liberados por motivos como deficiências no 

abastecimento de água da cidade (algo muito comum em certos períodos do 

ano), realização de eventos culturais na própria escola ou na comunidade, 

falta de professores efetivos para lecionar determinadas disciplinas bem como 

para cobrir atestados de docentes com problemas de saúde.    

 Falta de infraestrutura adequada para atender a quantidade de alunos 

matriculados: a escola não dispõe de laboratórios de ciências nem de 

informática, não tem quadra poliesportiva, auditório e nenhum espaço 

adequado para a realização de atividades no contra turno. 

Todos estes fatores se constituíram como problemas para a 

implementação da proposta, principalmente a questão do calendário letivo, pois 

em virtude das constantes alterações no cronograma de aulas, a proposta inicial 

deste trabalho precisou ser revista, dessa forma conteúdos de Física Moderna 

previstos para na proposta inicial, entre os quais, o efeito fotoelétrico, deixaram 

de ser abordados por falta de tempo disponível.  

Merece ser citado uma última dificuldade, associada ao retorno à turma 

sobre o questionário da unidade didática 3. Verificamos dificuldade da maioria 

dos alunos em responder a Questão 3 desse questionário, a qual reproduzimos 

aqui:  

3 – Todo corpo que não esteja à temperatura de zero absoluto emite 

energia sob a forma de radiação eletromagnética. Isso inclui você e a 

própria Terra. A energia emitida por seu corpo está na faixa do espectro 

visível? Justifique. 

Gostaríamos de ter dado um retorno sobre todas as respostas do 

questionário, especialmente sobre esta, em que a maioria não se saiu bem, mas a 

aula em que eles concluíram as respostas foi a última do ano letivo e não houve 

mais oportunidade de encontrar a turma.  
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7.2 Resultados e análises das unidades didáticas  

 

7.2.1 Resultados e análises da unidade didática 1- Astronomia básica: da superlua 

ao Sistema Solar 

 

Esta unidade didática abordou os seguintes conteúdos: Fenômeno da 

Superlua; Conceitos de satélite, planeta, estrela e galáxias; Movimentos de 

translação e rotação dos planetas; Distâncias dos planetas em relação Sol em 

escala e tamanhos dos planetas em relação ao Sol em escala. Ela foi divida em três 

planos de aulas. 

No plano 1.1 foi realizado um levantamento dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o Sistema Solar. Os alunos receberam um questionário composto por 

questões abertas. 

A autora da pesquisa trabalhou com a hipótese inicial de que os alunos 

tinham conhecimentos básicos sobre o Sistema Solar, tais como noções sobre 

quantos e quais planetas que o compõem. Tal hipótese está fundamentada 

principalmente no fato de que os Parâmetros Curriculares Nacionais na área de 

Ensino de Ciências Naturais (EF) e Ciências da Natureza (EM) orientam para a 

inserção de planos temáticos que tratam do ensino de astronomia na educação 

básica. (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998; BRASIL, 2000; BRASIL, 2002).   

Os alunos receberam, no início da aula, um conjunto de questões (disponíveis 

no sexto capítulo desta dissertação) e passaram a respondê-las. A maior parte dos 

estudantes ficou preocupada porque não conseguia responder corretamente às 

questões solicitadas; eles argumentavam que fazia muito tempo que tinham 

estudado o conteúdo e, portanto, não lembravam mais do mesmo; outros falaram 

que nunca haviam estudado tais conteúdos. A professora informou que a atividade 

tinha caráter diagnóstico e que a participação dos alunos na realização da mesma 

seria muito importante, pois iria contribuir para a adaptação das atividades que iriam 

ocorrer nas aulas seguintes. 

Através do levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos por meio do 

questionário, obteve-se os resultados que estão demonstrados no gráfico 1.  
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Gráfico 1: Conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sistema Solar 

 

Fonte: Atividade diagnóstica sobre Sistema Solar aplicada nas turmas 3º A e 3º B da EEAC 

 
O questionário foi respondido por 39 alunos e, a seguir, serão esclarecidas as 

informações que constam no gráfico 1 provenientes da atividade de diagnóstico em 

relação ao Sistema Solar. 

 

Questão 1: A trajetória dos planetas em seu movimento de translação em volta do 

Sol é uma elipse, em alguns casos, como a Terra, quase uma circunferência. 

Explique qual a diferença entre uma circunferência e uma elipse. A sua resposta 

também pode ser expressa através de ilustrações. 

Os estudantes apresentaram uma enorme dificuldade para responder a esta 

questão. A questão foi respondida por 39 alunos. Todos eles (100%) a responderam 

de forma inadequada ou não a responderam. Portanto, pode-se inferir que os alunos 

não conseguem diferenciar uma elipse de uma circunferência. Alguns alunos 

confundiram os termos “elipse” e “eclipse” conforme resposta do aluno identificado 

como aluno B; sua resposta está mostrada na figura 9:  

Figura 9: Comentário do aluno B à questão 1: 

 

Fonte: Material coletado durante a pesquisa 
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Questão 2: O Sistema Solar é formado pelo Sol, por planetas, satélites etc. Durante 

certo período de tempo, Plutão foi considerado planeta. No entanto, em agosto de 

2006, a União Astronômica Internacional rebaixou Plutão da categoria de planeta 

para a categoria de planeta-anão. Com esta mudança, responda: 

a) Quantos planetas existem no Sistema Solar? 

b) Quais são os planetas que constituem o Sistema Solar? 

Esta questão solicita duas informações e foram analisadas em dois planos: 

número de planetas e nomes dos planetas que compõem o Sistema Solar. 

 Em relação ao primeiro questionamento sobre o número de planetas que 

constituem o Sistema Solar, aproximadamente 23% dos alunos responderam 

corretamente à questão solicitada (9 de 39).  No entanto, a grande maioria, cerca de 

77% (30 de 39), não souberam responder quantos planetas constituem o referido 

sistema. 

Quando os alunos foram questionados sobre os nomes dos planetas que 

compõem o Sistema Solar, o número de acertos foi mais reduzido do que no item 

anterior da questão, aproximadamente 10% dos estudantes (4 de 39) conseguiram 

respondê-la corretamente. Uma grande parcela, cerca de 90% (35 de 39) dos 

alunos, não soube listar os nomes dos planetas que constituem o Sistema Solar. 

 

Questão 3: Os planetas que compõem o Sistema Solar apresentam características 

diferentes entre si tais como tamanhos, massas, tempos de rotação e de translação 

etc.  

a) Em relação às diferenças de tamanho, responda: Quais os nomes dos dois 

maiores planetas do Sistema Solar?  

b) Com base no critério de distância dos planetas em relação ao Sol, responda: Qual 

o planeta mais próximo do Sol? E o mais distante?   

A partir dos dados colhidos no item “a” verificou-se que cerca de 92% dos 

alunos questionados (36 de 39) não sabiam quais são os dois maiores planetas do 

Sistema Solar. Apenas 8% (3 de 39) demonstraram ter conhecimento sobre o 

assunto.  

O item “b” foi analisado em duas seções: o planeta mais próximo e o planeta 

mais distante do Sol.  
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Um pouco mais de 1/4 dos alunos respondeu corretamente ao 

questionamento sobre o planeta mais próximo do Sol, ou seja, cerca de 26% (10 de 

39). Já a maioria, aproximadamente 74% (29 de 39) não sabia que Mercúrio era o 

planeta mais próximo do Sol. 

A respeito do planeta mais distante da nossa estrela, 100% dos alunos (39 de 

39) erraram a resposta.  Cerca de 6 dos 39 estudantes que responderam à questão 

afirmaram que o planeta mais distante do Sol era Plutão, mesmo havendo sido 

informados na questão 3 que Plutão não é mais classificado como planeta desde o 

ano de 2006. Tal constatação demonstra a falta de concentração destes alunos 

durante a leitura do texto. 

Através da análise das informações prestadas pelos alunos nas respostas da 

atividade diagnóstica sobre o Sistema Solar pode-se concluir que a maior parte dos 

alunos das turmas 3º A e 3º B da EEAC (no ano de 2014) não detém conhecimentos 

elementares sobre o Sistema Solar, ou seja, durante a sua vida escolar pregressa à 

pesquisa, eles não tiveram uma aprendizagem efetiva sobre conhecimentos básicos 

referentes ao tema em foco.  

A autora desta pesquisa de dissertação levanta a hipótese de que, algumas 

das possíveis explicações para tal situação, podem estar no fato de que não existe 

uma disciplina específica para o Ensino de Astronomia na Educação Básica e que 

muitos educadores consideram o ensino dessa área de conhecimento como uma 

atividade muito complexa. O ensino de astronomia encontra-se diluído nas 

disciplinas de Ciências Naturais do EF (BRASIL, 1998), Física e Geografia no EM 

(BRASIL, 2009) e boa parte dos educadores acredita que lecionar astronomia é algo 

extremamente complexo e dispendioso em vista dos possíveis benefícios (BRASIL, 

2009). Assim, é possível que os professores das séries anteriores dos alunos 

sujeitos da pesquisa não tenham dado a ênfase devida a conteúdos de astronomia 

na sua prática docente. Para confirmar ou refutar tal hipótese seria necessário a 

realização de uma nova investigação científica sobre o tema, ideia que pode ser 

amadurecida posteriormente. 

As informações oriundas da atividade diagnóstica serviram como base para 

fazer adaptações e adequações nas atividades didáticas que foram desenvolvidas 

no plano de aula 1.2. A partir de então, foi desenvolvida uma série de atividades 
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pedagógicas voltadas para o ensino-aprendizagem de conceitos básicos de 

Astronomia, mais especificamente sobre o Sistema Solar.  

O plano de aula 1.2, denominado “Do fenômeno da Superlua ao 

conhecimento do Sistema Solar” teve como atividade inicial um texto que abordava o 

fenômeno da Superlua. 

A utilização deste texto se justifica pela necessidade de começar a despertar 

o interesse do aluno pelo estudo da astronomia, a partir da utilização de notícias 

astronômicas veiculadas pelos diferentes tipos de mídia.  

Os alunos receberam e leram, individualmente, o texto que tratava sobre o 

fenômeno da Superlua. Este texto abordava questões como perigeu, apogeu, 

trajetória elíptica etc.  

Após a leitura do texto foi realizada uma discussão que abordou pontos como 

os conceitos de perigeu, apogeu, diferença entre elipse e circunferência e o 

fenômeno da superlua. 

Esta discussão estimulou o exercício da linguagem oral por parte dos alunos 

e o respeito à diversidade de comentários sobre o tema que sugiram durante a aula. 

Por meio de uma análise qualitativa das falas dos alunos, constatou-se que a 

maioria conseguiu compreender os conceitos tratados, o que foi evidenciado por 

meio da atividade escrita. No entanto, o conceito de trajetória elíptica foi ainda 

enfatizado durante o plano de aula 1.3, que abordou também outros aspectos do 

Sistema Solar. 

Após a leitura e discussão do texto, os alunos receberam uma lista de 

exercícios contendo um conjunto de quatro questões que deveria ser respondido 

com base no texto “A maior superlua do ano acontece neste domingo, entenda o 

fenômeno” (Thamires Andrade). 

Este exercício foi respondido por 37 alunos e os seus resultados quantitativos 

estão apresentados, de forma sistematizada, no gráfico 2.   
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Gráfico 2: Respostas dos alunos sobre o fenômeno da Superlua 

 

Fonte: Exercício sobre o fenômeno da Superlua aplicada nas turmas 3º A e 3º B da EEAC 

 
Na continuação deste texto dissertativo serão analisadas e interpretadas as 

informações coletadas durante a aplicação da atividade da Superlua. .  

 

Questão 1: Com base no texto que você recebeu cujo título é “Maior Superlua do 

ano acontece neste domingo; entenda o fenômeno”, responda as questões que 

seguem. 

a) O que é a Superlua? 

 

b) A trajetória da Lua em torno da Terra não é uma circunferência, mas é uma 

elipse. Isto significa que a distância Terra-Lua varia enquanto a Lua percorre sua 

órbita. Como chama-se o ponto de aproximação máxima da Lua em relação à 

Terra? E o de afastamento máximo? 

Em relação ao questionamento sobre o conceito de Superlua, proposto no 

item “a”, cerca de 70% (26 de 37) dos alunos conseguiu respondê-la corretamente. 

Já o um percentual de aproximadamente 30% (11 de 37) não a respondeu de modo 

adequado. 

O índice de acertos para esta Questão 1(b) atingiu cerca de 81% (30 de 37), 

ou seja, a maioria dos alunos conseguiu identificar o perigeu e o apogeu como os 
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pontos mais próximo e mais distante, respectivamente, da Lua em relação à Terra. 

Mesmo assim, uma parcela menor, cerca de 19% (7 de 37) dos estudantes não 

obteve sucesso nas suas respostas. 

 

Questão 3: De acordo com o astrônomo Denilson Camargo, citado no texto, por que 

o momento mais apropriado para observar e fotografar a Superlua é quando ela está 

próxima ao horizonte? 

O número de acertos para esta questão corresponde a aproximadamente 

62% (23 de 37) e o número de respostas inapropriadas corresponde a cerca de 38% 

(14 de 37) dos alunos que responderam o exercício. 

Este dado revela que parte dos alunos apresenta dificuldades em interpretar o 

texto, pois o texto indicado para subsidiar as respostas expressava de forma clara a 

resposta conveniente para o questionamento. 

 

Questão 4: Segundo o professor Eduardo Cypriano, citado no texto, a superlua não 

é um momento conveniente para se observar as crateras lunares. Por que este 

momento não é adequado para a visualização das crateras presentes na Lua?   

A maioria dos alunos conseguiu responder corretamente, pois o índice de 

acertos foi de aproximadamente 78% (29 de 37). Enquanto cerca de 22% (8 de 37) 

dos alunos não responderam satisfatoriamente à questão.  

Diante dos resultados, pode-se concluir que a maioria dos alunos 

compreendeu o fenômeno da Superlua e outros assuntos tratados durante a aula. 

Eles também aprimoraram notavelmente a sua capacidade de dialogar, bem como 

de respeitar as opiniões dos demais estudantes.  

Após a conclusão desta atividade foi exibido o vídeo “Sistema Solar” com 

duração de aproximadamente 7min e disponível no link 

<https://youtu.be/aJhEMg934TU> Este vídeo apresentou informações básicas sobre 

o Sistema Solar como, por exemplo: o Sol é uma estrela, nomes e quantidade de 

planetas e suas respectivas distâncias em relação ao Sol, movimento de translação, 

órbita elíptica dos planetas, além de incorporar noções sobre  satélites naturais, 

sistemas e galáxias.  
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Os alunos se concentraram bastante durante a exibição do vídeo. Ao término 

da sessão, eles foram estimulados a expressar as suas impressões sobre o mesmo. 

A professora conduziu os diálogos, nos quais foram enfatizados alguns 

aspectos constantes na atividade diagnóstica, tais como quantidades de planetas do 

Sistema Solar, planetas mais próximos e mais distantes do Sol, maiores planetas 

desse sistema e a órbita elíptica dos planetas em seu movimento de translação em 

torno do Sol. Enfatizou-se ainda a questão do Sol como fonte de energia 

responsável pela existência da vida no planeta Terra e a ideia de Galáxia, 

contribuindo dessa forma para lançar as ideias iniciais sobre o conceito de galáxias.  

 Os alunos afirmaram que não tinham conhecimentos sobre a origem dos 

nomes dos planetas e do Sol; eles consideram a informação como interessante. Eles 

ficaram surpresos quando uma das cenas demonstrou, em escala, o tamanho do Sol 

e dos planetas: eles não imaginavam que o Sol tinha dimensões bem maiores do 

que as dos planetas. Foi um momento muito produtivo, pois a maioria dos 

estudantes ficou à vontade para se expressar.  

Diante das falas dos alunos ficou claro que a maioria deles, após a exibição 

do vídeo, conseguia assimilar que o Sistema Solar é composto por 8 planetas além 

de conseguir identificá-los por nomes. 

Após a conclusão do segundo plano de aula desta unidade, a professora 

encaminhou uma atividade sobre o Sistema Solar. Foi uma pesquisa 

bibliograficamente orientada e realizada de modo extraclasse. Esta atividade teve 

como intuito ampliar os conhecimentos dos alunos em relação ao Sistema Solar e 

fornecer-lhes base para o assunto que seria tratado no terceiro plano de aula.  

Os alunos realizaram atividade extraclasse conforme as instruções e a 

entregaram no prazo indicado pela professora.  

O terceiro plano de aula, “O Sistema Solar e sua presença no Universo” 

proporcionou, entre outras tarefas, a realização de atividades práticas. Nestas aulas 

foram enfatizados a distância dos planetas em relação ao Sol (em escala), os 

tamanhos dos planetas em relação ao tamanho do Sol (em escala) e a presença da 

Terra no Universo. 
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A atividade inicial deste plano foi desenvolvida através de um trabalho em 

equipe com vistas a estudar a distância dos planetas em relação ao Sol (em escala). 

Esta atividade já foi descrita anteriormente no Capítulo 5 desta dissertação.  

Durante a execução desta atividade os alunos foram estimulados a interagir 

entre si, e dessa forma tiveram a oportunidade de falar e de ouvir as diversas 

opiniões dos integrantes do grupo. Eles utilizaram equipamentos de medidas tais 

como régua e fita métrica. Foi um momento muito envolvente, os alunos participaram 

ativamente desse processo de construção do seu conhecimento.  

Após o encerramento desta primeira fase, os grupos apresentaram os seus 

trabalhos para toda a turma. Quase todos os grupos conseguiram realizar a 

atividade com sucesso. No entanto, um dos grupos adotou uma escala diferente da 

escala indicada na atividade e não conseguiu expressar a distância dos planetas ao 

Sol em escala. A escala indicada na atividade foi de 1 centímetro para 10 milhões de 

quilômetros (1:1012). 

Um dos alunos (aluno A) do grupo que não conseguiu realizar corretamente a 

tarefa fez o seguinte questionamento: 

- Por que o nosso trabalho está diferente dos trabalhos dos outros grupos?  

O trabalho produzido pelo grupo que não utilizou a escala adequada está 

representado na figura 10. 

Figura 10: Fotografia do trabalho realizado pelo grupo que não utilizou a escala 
indicada

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A pergunta do aluno suscitou uma discussão sobre a escala que foi adotada 

pelo grupo. Após discussões, os alunos do grupo e os demais chegaram a 

conclusão de que o referido grupo havia utilizado uma escala de medidas 

inapropriada e que não reproduzia, a distância (em escala) dos planetas em relação 

ao Sol. 
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Um dos grupos apresentou o trabalho e enfatizou que usou a escala na qual 1 

cm equivaleria a 10 milhões de quilômetros. O trabalho foi exposto para a turma e 

está representado na figura 11. 

Figura 11: Fotografias dos trabalhos de grupos que usaram a escala indicada 

 

Turma: 3º B 

 

Turma: 3º A 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Um aluno, denominado de aluno C, fez o seguinte comentário: 

_ Nossa! Como o Sol fica distante da Terra!   

_ Imagine se fosse mais pertinho, acho que a gente ia morrer queimado, pois 

não “tô” nem aguentando o calor hoje. 

_Olhando assim, parece que tá tão pertinho!  

Estes comentários levaram os alunos a concluir que Mercúrio deveria ser o 

planeta mais quente do Sistema Solar em virtude de ser o planeta mais próximo ao 

Sol. A professora, no entanto, enfatizou que o planeta com temperatura mais 

elevada era Vênus, em virtude de sua atmosfera ser muito densa e, proporcionar um 
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forte efeito estufa que ocorre no planeta. Concluíram também que a Terra recebe luz 

e calor na proporção ideal para manter à existência da vida. 

A segunda atividade prática tinha como foco apresentar os tamanhos dos 

planetas em relação ao Sol em escala. Esta atividade também está descrita na 

unidade didática 1 (Capítulo 5 desta dissertação). 

Os alunos realizaram esta atividade conforme as instruções e ficaram 

impressionados quando o balão de látex (representando o Sol) foi comparado às 

bolinhas de papel (representando os planetas). Eles e elas não imaginavam que o 

Sol seria muito maior do que os planetas. O parâmetro de tamanho para eles era a 

Terra (“A Terra é enorme”), no entanto quando comparada ao tamanho do Sol, esta 

ideia foi sendo desconstruída e os alunos adquiriram noções de que os tamanhos 

(“grandes” ou “pequenos”) são relativos. 

A realização das atividades práticas foi extremamente proveitosa tanto do 

ponto de vista da aprendizagem conceitual quanto do ponto de vista do 

desenvolvimento da oralidade e da capacidade de ouvir e emitir opiniões por meio 

do trabalho coletivo.  

A participação dos alunos foi muito intensa. Eles demonstraram um grande 

interesse por assuntos astronômicos. A realização de atividades práticas, 

diferenciadas das dos exercícios formais propostos pelo livro didático, apresentam 

um enorme potencial para despertar o interesse e motivar o aluno a estudar Física.  

Após o término das atividades práticas, os alunos assistiram a exibição do 

vídeo Pálido Ponto Azul, disponível no link em <http://youtu.be/4_tiv9v964k>. O 

comportamento dos alunos durante a exibição do filme foi de extrema atenção e 

concentração. Ao terminar a exibição, eles tiveram um comportamento espontâneo e 

surpreendente: eles começaram a aplaudir fortemente o filme! Os aplausos 

demonstraram o quanto eles consideraram o vídeo interessante. 

Questionados sobre o motivo dos aplausos, os alunos alegaram diversas 

motivações, entre as quais: 

Aluno D: _ Nunca pensei na Terra desse jeito, como se fosse nada no 

Universo! 

Aluno E: _ O filme me levou a pensar: como será o futuro da humanidade? 

Aluno F: _ E aí, professora, será que existe ET de verdade? 

http://youtu.be/4_tiv9v964k
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A exibição do Pálido Ponto Azul desencadeou, nos alunos, uma série de 

reflexões. Através dele, os alunos tiveram a oportunidade de perceber o planeta sob 

um novo olhar e um novo contexto, o contexto do espaço sideral de que o nosso 

lindo e imponente Planeta, repleto de uma diversidade de vida, nada mais é do que 

um Pálido Ponto Azul no Universo.  

Para encerrar a primeira unidade didática sobre os conceitos básicos de 

astronomia e o Sistema Solar, houve uma exposição sistematizada do conteúdo, 

intercalada por slides. Esta apresentação abordou temas como: galáxias, estrelas, 

planetas, satélites naturais, movimentos de rotação e translação dos planetas, 

Sistema Solar etc.   

Ao término desta unidade didática pode-se perceber que os alunos 

apresentaram grande interesse em estudar temas referentes à astronomia, que 

tiveram seus conhecimentos ampliados e suas concepções sobre o Universo 

sofrearam uma reformulação. 

É possível afirmar que houve aprendizagem dos conteúdos abordados. Esta 

análise ocorre numa perspectiva qualitativa, fundamentadas na análise dos 

resultados do envolvimento dos alunos durante as atividades (escritas e não 

escritas) desenvolvidas e nas experiências vivenciadas nesse período letivo.   

Em síntese, foi uma experiência produtiva trabalhar conteúdos de Astronomia 

nas salas de aula do Ensino Médio da EEAC. 

 

7.2.2 Resultados e análises da unidade didática 2- Aprendendo sobre o Sol e outras 

estrelas  

 

Esta unidade didática abordou os seguintes conteúdos: Noções sobre a 

composição e estrutura Sol; Comparação do Sol com outras estrelas: tamanhos, 

massas, temperaturas e cor; O Sol contém energia.  A unidade didática foi 

organizada em dois planos de aulas. 

O plano 2.1 denominado “A terra do verão sem noites” previa ter iniciado suas 

atividades realizando um levantamento sobre os conhecimentos prévios dos alunos 

em relação ao Sol. Foi aplicado um questionário com questões do tipo abertas. O 

questionário foi respondido por 48 alunos. 
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Os resultados encontrados estão expostos na continuação desse texto. 

Questão 1: O Sol é uma estrela. Por que o Sol é classificado como uma estrela? 

Através da análise das respostas dos alunos, constatou-se que os mesmos 

estabeleceram alguns critérios a partir dos quais classificaram o Sol como estrela. 

Estes critérios estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1: Critérios para classificação do Sol como estrela na concepção dos alunos 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA % 

 A - EMISSÃO DE LUZ   30 62,50 

 B - TEMPERATURAS 
ELEVADAS 

05 10,40 

 C - OCORRÊNCIA DA 
FUSÃO NUCLEAR  

07 14,50 

D - DEVIDO A SUA 
MASSA  

02 4,20 

 E - É UM ASTRO  02 4,20  

 F - NÃO SABEM 02 4,20 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (Questão 1) 

 

A maioria dos alunos (62,5%) considera que para um astro ser classificado 

como estrela ele deve ter como característica principal a emissão de luz e cerca de 

10,40 % afirmaram que ele deve apresentar temperaturas elevadas. Estes 

parâmetros, provavelmente, estão em acordo com as observações cotidianas do 

alunos nas quais eles percebem a luz e o calor emitidos pelo Sol.   

A fusão nuclear também se constituiu como uma das categorias oriundas das 

respostas dos alunos. Acreditamos que, os alunos que concederam esta reposta, 

foram influenciados pelo audiovisual apresenta em aula anterior. 

Outros alunos demonstraram não ter critérios para classificar um astro como 

estrela e, portanto, colocaram respostas diversas, possivelmente, apenas para não 

deixar a questão em branco. 

 

Questão 2: Qual a composição do Sol? 

As categorias oriundas das respostas sobre a composição do Sol estão 

representadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: A composição do Sol na concepção dos alunos 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA (%) 

 A - HIDROGÊNIO E 
HÉLIO 

27 56,25 

B - GASES DIVERSOS E 
ELEMENTOS QUÍMICOS 

10 20,85 

C - FOGO/CALOR 04 8,30 

D - MASSA/ENERGIA 03 6,25 

E - CAMADAS SOLARES 03 6,25 

F - NÃO SEI 01 2,10 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (Questão 2) 

 

Sobre a composição do Sol, um pouco mais da metade dos alunos (56,25%) 

respondeu que os elementos hidrogênio e hélio são componentes básicos do Sol. 

Os outros alunos demonstraram uma visão mais pluralizada e indicaram a existência 

de outros elementos na composição do Sol. Há indícios de que os alunos que 

afirmaram que os componentes básicos do Sol são hidrogênio e hélio foram 

influenciados pelo vídeo Sistema Solar <https://youtu.be/aJhEMg934TU>  que havia 

sido exibido na aula anterior. O referido vídeo apresenta, de forma muito rápida, esta 

informação.  

Questão 3: Por que o Sol emite luz e calor? 

As respostas fornecidas pelos alunos estão disponíveis na Tabela 3. 

Tabela 3: Porque o Sol emite luz e calor na concepção dos alunos 

CATEGORIAS FREQUENCIA % 

A - TEM TEMPERATURA 
ELEVADA E 
LUMINOSIDADE 

11 22,90 

B - REAÇÕES 
TERMONUCLEARES E 
QUÍMICAS 

24 50,00 

 C - DEVIDO A SUA 
GRAVIDADE 

02 4,15 

D - NÃO SABEM 04 8,35 

E - FONTE DE ENERGIA  
03 

6,25 

F - DEVIDO À EXISTENCIA 
DO SERES VIVOS 

04 8,35 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (Questão 3) 

Metade dos alunos que responderam a questão acreditam que o Sol emite luz 

e calor por meio de processos termonucleares e de reações químicas. Inclusive 



151 
 

 
 
 
 

umas das respostas de uma aluna (aluna G) sugere que a mesma já tinha 

conhecimentos iniciais sobre o processo de fusão nuclear, conforme descrito na 

figura 12: 

Figura 12: Resposta da aluna G sobre o porquê de o Sol emitir luz e calor

 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (questão 3) 
 

Através da análise das respostas ao questionário, foi possível que existiam 

alunos com uma visão focada na ideia de que o Sol existe por causa dos seres 

vivos.  Como é o caso da resposta da aluna H que está exposta na figura 13. 

Figura 13: Resposta da aluna H sobre o porquê do Sol emitir luz e calor 

 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (questão 3 ) 

 

As respostas ao quesito 3 da atividade  demonstraram  que os alunos 

apresentam uma visão muito heterogênea sobre por que o Sol emite energia. 

 

Questão 4: Além do Sol, existem outras estrelas no Universo. Você tem 

conhecimento sobre alguma delas? Quais? 

Os alunos responderam esta questão conforme informações contidas na 

tabela 4. 

Tabela 4: Conhecimentos dos alunos sobre outras estrelas além do Sol 
 

CATEGORIA FREQUENCIA % 

 A – AFIRMAM QUE NÃO 
TÊM CONHECIMENTOS 
(NÃO) 

26 54,15 

B – AFIRMAM QUE TÊM 
CONHECIMENTOS (SIM) 

19 39,60 

 C - NÃO SABE/ NÃO 
RESPONDEU 

03 6,25 

Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (questão 4) 
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A maioria dos alunos afirmou que tem conhecimentos sobre a existência de 

outras estrelas além Sol.  Inclusive citaram os nomes de estrelas diversas e até 

mesmo o nome de outros corpos celestes que eles consideravam como estrelas, 

como por exemplo, “as estrelas cadentes”. A figura 14 apresenta a resposta do 

aluno I. 

Figura 14: Resposta do aluno I citando como exemplo de estrela a “estrela cadente” 

 
Fonte: Respostas da atividade diagnóstica sobre o Sol (questão 3 ) 

 
Questão 5: Todas as estrelas são iguais? Justifique 

As concepções dos alunos estão representadas na tabela 5. 

Tabela 5: Respostas dos alunos quando questionados se todas as estrelas são 
iguais 

CATEGORIAS FREQUÊNCIA % 

A – NÃO 45 93,75 

B – SIM 2 4,15 

C - NÃO SABEM 1 2,10 

Fonte: Respostas das questões diagnósticas sobre o Sol (questão 5) 
 

Quando questionados se todas as estrelas são iguais, mais de 90%  dos 

alunos afirmaram que não, que elas não são iguais, informaram que elas diferem 

quanto aos tamanhos, temperaturas, intensidade do brilho entre outros aspectos. 

A análise dos conhecimentos prévios dos alunos sugere que os alunos 

demonstram um pensamento plural e que convivem com um misto de concepções 

espontâneas e concepções científicas. 

Após a coleta de informações sobre as ideias prévias dos alunos sobre o Sol, 

a professora entregou aos mesmos um texto que enfatizava o fenômeno do Sol da 

meia noite na Lapônia (Suécia) e está disponível no link <http://g1.globo.com/globo-

reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-

laponia.html>. Eles o leram.  

Em seguida,  houve a exibição do vídeo referente a reportagem. Durante a 

exibição do filme houve bastante concentração por parte dos estudantes. Eles 

ficaram muito atentos, pois não tinham nenhum conhecimento que o Sol, em 

determinado local do planeta pudesse brilhar continuamente, até na meia noite! 

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2014/10/sol-brilha-meia-noite-e-dia-nunca-termina-no-verao-da-laponia.html
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Após a exibição do vídeo, houve um momento de discussão. A professora 

questionou aos alunos se eles tinham conhecimento sobre o fenômeno do Sol da 

meia noite; eles foram unânimes em afirmar que nunca haviam escutado falar ou lido 

sobre tal fenômeno. 

A professora reapresentou o vídeo e deu uma pequena pausa na parte em 

que ele demonstrava a causa do referido fenômeno. Nesse momento, ela esclareceu 

algumas dúvidas dos alunos.  

Além dos conteúdos sobre Astronomia constantes no filme, os alunos ficaram 

imaginando como seria o ritmo de vida das pessoas em um local onde não existem 

“noites” (no caso, por um período do ano, o verão). Alguns falaram que, caso 

tivessem a oportunidade de migrar para a referida região, acreditavam que teriam 

sérias dificuldades para se adaptar. Um deles comentou: 

Aluno I: _ Acho que seria sem graça uma balada à luz do Sol! 

Demais alunos na sala: Risos, risos,... 

A exibição do vídeo cumpriu o seu objetivo de despertar o interesse do aluno 

para estudar a nossa estrela principal. O Sol entrou, com a permissão dos alunos,  

na pauta dos estudos das turmas da 3ª série do ensino médio vespertino da EEAC. 

Após esta discussão, os alunos receberam uma questão que versava sobre o 

tema abordado na aula, a responderam e a entregaram à professora no final do 

horário. 

 

Questão respondida pelos alunos:  

Com base no texto “Sol brilha à meia-noite e dia nunca termina no verão da 

Lapônia”, responda as questões que seguem. A atividade deverá ser entregue a 

professora até o final da aula. 

1) O que é Sol da meia-noite? Por que este fenômeno acontece? 

As respostas corretas e as não-corretas estão representadas no gráfico 17 

sob forma percentual. 
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Gráfico 3: Respostas dos alunos sobre o Sol da Meia Noite 

 

Fonte: Respostas dos alunos sobre a atividade referente ao Sol da Meia Noite. 

 
 A atividade foi respondida por 42 estudantes, dos quais, cerca de 85,71% (36 

de 42) respondeu corretamente a questão que versava sobre o conceito de Sol da 

Meia Noite;  o percentual de alunos que não conseguiu responder a questão 

corretamente foi de 14,29% (6 de 42). 

Quando solicitados a explicar por que o fenômeno acontece, o número de 

acertos diminuiu se comparado ao número de acertos da questão anterior, pois 31 

alunos dos 42 alunos responderam (cerca de 73,8%) à questão corretamente; os 

alunos que erraram foram exatamente 11 (aproximadamente 26,2%). 

Ao encerrar o plano de aula 2.1 “A terra do verão sem noites” pode-se inferir 

que os alunos adquiriram conhecimentos sobre o Sol da Meia Noite. Também foi 

possível realizar o levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o Sol. 

O segundo plano de aulas (2.2) denominado “Sol: Nosso Astro Rei!” abordou 

os seguintes conteúdos: Noções sobre a composição e estrutura do Sol; 

comparação do Sol com outras estrelas: tamanhos, massas, temperaturas e cor; O 

Sol contém energia. 

A primeira atividade desenvolvida foi uma demonstração experimental que 

teve como meta principal auxiliar o aluno na compreensão de que a luz solar contém 
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energia. Esta atividade foi realizada conforme descrição que consta no Capítulo 5 

desta dissertação.  

A atividade foi realizada nas duas turmas, 3º A e 3º B, do turno vespertino 

da EEAC. Na turma A, a demonstração experimental foi iniciado no horário das 15h 

45min. O tempo de exposição das latinhas ao Sol foi de 1 min 10s. Os dados obtidos 

na atividade indicam que, o termômetro da latinha de cor branca registrou a 

temperatura de 41,0 ºC e o da latinha de cor preta registrou 43,3º C. 

Na turma B, o experimento foi iniciado às 13h15min e durou 

aproximadamente 1 minuto. O termômetro da latinha de cor branca registrou 39,1º C 

e o da latinha preta registrou 41,7ºC.  

Os resultados das demonstrações experimentais estão representados nas 

figuras 15 e 16. As fotografias indicam as temperaturas registradas em cada latinha 

após a realização do experimento, portanto, durante a demonstração, os 

termômetros foram introduzidos no interior das duas latas, respectivamente. 

 

Figura 15: Fotografias dos resultados obtidos por meio da demonstração 

experimental na turma 3ºA 

  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 16: Fotografias dos resultados obtidos por meio de demonstração 

experimental da turma 3ºB 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Após a realização do experimento, os alunos retornaram para a sala de aula onde a 

professora realizou uma série de questionamentos tais como: 

a) A luz solar contém energia? 

b) Como a luz emitida pelo sol chega até o nosso planeta? 

c) Qual das latinhas absorve mais radiação eletromagnética? 

d) E se as latinhas continuassem sendo aquecidas (temperaturas elevadas), 

elas poderiam emitir luz? 

Os alunos ficaram muito atentos durante a realização das atividades 

experimentais. Em sala de aula, eles participaram ativamente das discussões em 

torno dos conteúdos abordados. Ao final desta atividade foram abordados conceitos 

como: luz solar e vida no planeta Terra; as radiações solares são ondas 

eletromagnéticas e, portanto, se propagam por meio da irradiação; existe um 

espectro eletromagnético que inclui luz visível e luz invisível (exemplos dessa última: 

infravermelho, ultravioleta, rádio, raios X etc.); os corpos absorvem e emitem calor; 
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quando os corpos são aquecidos eles emitem luz, esta luz pode ser visível ou não e 

varia conforme a elevação da temperatura do corpo. 

Durante a realização da atividade, os alunos levantaram discussões em torno 

do tema “energia solar” e a “relação entre radiação solar e câncer de pele”. Assim, 

ao término desta atividade, os alunos foram orientados a realizar uma pesquisa 

bibliograficamente orientada sobre “Energia Solar” e “Câncer de peles x Radiação 

Solar”. Esta pesquisa visou à ampliação dos conhecimentos dos alunos sobre o 

tema Sol. Os alunos realizaram esta atividade e a entregaram à professora na aula 

seguinte. O resultado foi satisfatório. 

Na continuação da execução dos planos de aulas, foi realizada uma 

exposição sistematizada do conteúdo (intercalada por slides). Durante a exposição, 

os alunos tiveram liberdade de se expressarem por meio de questionamentos e 

comentários  sobre o tema. 

Esta exposição mediada por slides teve como tema central o Sol e enfatizou 

os seguintes conteúdos: Estrutura do Sol, fusão nuclear, comparação do tamanho 

do Sol com outras estrelas, relação entre cor das estrelas e suas respectivas 

temperaturas. 

Para ampliar os conteúdos abordados durante a execução deste plano de 

aula e visando fornecer para subsídios para que os alunos pudessem responder as 

atividades que seriam solicitadas na sequência, cada aluno recebeu um texto 

denominado “Nossa Estrela – o Sol”2. Realizaram a leitura do mesmo e 

responderam as questões solicitadas. Os resultados referentes às questões escritas 

estão demonstrados no gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

2 UHR, P. A. Nossa Estrela – O Sol. In: Textos de apoio ao professor de física. V. 18, n. 4, 
2007. ISSN 1807-2763. p.p. 72-74. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n4_Uhr.pdf>.Acesso em: 29 out. 2014. 
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Gráfico 4: Respostas dos alunos para as questões sobre a estrutura e composição 
do Sol 

 

Fonte: Respostas dos alunos referentes atividade escrita referente ao plano de aulas “Sol: 
Nosso astro rei!” 

 

As questões enfatizaram conteúdo referente à estrutura e composição do Sol. 

O número de alunos que respondeu às questões foi de exatamente 62 alunos, 

dos quais: 

 Para questão A: O número de respostas certas foi 42 de 62 (67,7%) e o 

número de respostas erradas foi 20 de 62 (32,3%); 

 Para questão B: O número de respostas certas foi 58 de 62 (93,5%) e o 

número de respostas erradas foi 4 de 62 (6,5%); 

 Para questão C: O número de respostas certas foi 46 de 62 (74,2%) e o 

número de respostas erradas foi 16 de 62 (25,8%); 

 Para questão D: O número de respostas certas foi 62 de 62 (100%). Portanto, 

todos os alunos acertaram a questão. 

Os alunos obtiveram um bom resultado em relação a estas questões. Tal fato 

pode ser justificado pelo fato de que os alunos tiveram a oportunidade de respondê-

las por meio de consulta ao texto fornecido durante a aula. 

A questão nº 2 indagava os alunos sobre a fusão nuclear que ocorre no Sol. 

Em relação a este quesito, o número de acertos foi de 56,4% (35 de 63) e o 

percentual de respostas errôneas foi de 32,3% (20 de 62).  
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Os resultados da Unidade didática 2 – “Aprendendo sobre o Sol e outras 

estrelas” sugerem que boa parte dos alunos adquiriu novos conhecimentos em 

relação aos conteúdos abordados; tal avaliação se dá com base no fato de que os 

estudantes realizaram as atividades solicitadas com entusiasmo e participaram 

ativamente das discussões que ocorreram em sala de aula. 

 

7.2.3 Resultados e análises da Unidade didática 3 – “Da radiação térmica à lei 

de Planck” – Conceitos básicos de física moderna.  

 

A unidade didática 3 foi composta de apenas um plano de aulas, constituído 

de três aulas. A atividade inicial foi à aplicação de um questionário para identificar as 

concepções prévias dos alunos sobre o conceito de corpo negro.  

Na sequência, estão expressos os resultados das questões. 

Questão a: Todo corpo, em qualquer temperatura que esteja, emite radiação 

eletromagnética. Podemos ver todos os tipos de radiações emitidas?  

As respostas dos alunos estão mostradas no gráfico 5. 

Gráfico 5:  Repostas dos alunos sobre a visualização das radiações 
eletromagnéticas componentes da radiação térmica 

 

 
 
 

Fonte: Respostas dos alunos na atividade diagnóstica da unidade didática 3 
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Os resultados demonstram que um pouco mais da metade dos alunos, ou 

seja, cerca de 51,2% (21 de 41) afirmaram que não é possível visualizar todos os 

tipos de radiações; pode-se inferir que esta resposta pode ter sido influenciada por 

meio das discussões realizadas durante a realização da atividade experimental 

realizada com as latinhas de cor branca e preta, respectivamente. Aproximadamente 

24,4% (10 de 41) responderam que podemos ver todos os tipos de radiações 

emitidas; o mesmo percentual de alunos, 24,4% (10 de 41) não sabiam a resposta. 

 

Questão b: O que é um corpo negro? Escreva a conceituação de acordo com os 

conhecimentos da física. 

Quando questionados sobre o conceito de corpo negro, os alunos 

apresentaram uma visão bem pluralizada. Suas respostas conduziram para a 

formação das categorias listadas na Tabela 6: 

Tabela 6: Concepções dos alunos sobre o conceito de corpo negro 

CATEGORIAS FREQUENCIA % 

Corpo de cor escura ou preto 6 14,6 

Relação com emissão e absorção 
de radiação eletromagnética  

11 26,9 

Corpos que não emitem luz 05 12,2 

Pessoas com cor da pele negra ou 
escura  

10 24,4 

Outras definições 08 19,5 

Não sei 01 2,4 

Fonte: Respostas dos alunos na atividade diagnóstica da unidade didática 3 
 

A maior parte dos alunos, cerca de 26%, relacionaram o conceito de corpo 

negro à questão da emissão e da absorção de radiação eletromagnética. 

Possivelmente, eles adquiriram estas noções por meio da experiência realizada com 

as latinhas de metal pintadas na cor branca e de cor preta com as suas respectivas 

discussões. 

A segunda resposta mais citada pelos alunos (24,4%) associou o conceito de 

corpo negro à questão da cor da pele humana; para este grupo, um corpo negro é 

aquele que tem a pele negra ou escura. Esta concepção está fundamentada nas 

suas experiências de vida. 
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Outro grupo de alunos apresentou uma visão bem simplificada para a 

questão, eles afirmaram que corpo negro é um corpo de cor preta ou escura 

(14,6%). 

Um grupo de alunos (34,1%) utilizou associações diversas para o conceito de 

corpo negro, como por exemplo, corpos que não emitem luz; outros afirmaram não 

ter conhecimento sobre o tema por meio da resposta “Não sei”.  

 

Questão c: De acordo com os seus conhecimentos sobre física, responda: Qual a 

cor de um corpo negro? 

As respostas dos alunos estão disponíveis no gráfico 6. 

Gráfico 6: Concepção dos alunos sobre a cor de um corpo negro 

 

Fonte: Respostas dos alunos na atividade diagnóstica da unidade didática 3 

 

A maior parte dos alunos (36,6%) acredita que a cor de um corpo negro 

deveria ser preta ou escura; eles usaram a lógica de que se o corpo negro, é claro 

que sua cor será preta ou escura. No entanto, 24,4%, citaram cores variadas; Esta 

resposta foi dada, provavelmente, para não deixar a questão em branco. Outra parte 

dos estudantes, 24,4% associou a cor do corpo negro à cor da pele negra; 

Aproximadamente 7,3% associaram a resposta para suposta compreensão de que 
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este tipo de corpo não emite luz e cerca de 7,3% responderam que não sabiam qual 

a cor de um corpo negro. 

Após a realização do levantamento das concepções prévias dos alunos sobre 

o conceito de corpo negro, foi realizada uma demonstração experimental com o 

intuito de apresentar o conceito de corpo negro e que ele não precisa, 

necessariamente, ter a cor negra ou escura. 

Este experimento está descrito na unidade didática 3 (Capítulo 6). Após os 

procedimentos descritos para a montagem do equipamento, a professora iniciou 

algumas discussões sobre a mesma. 

 Qual a cor deste tecido? (Tecido dentro da caixa aberta) 

 Qual a cor que será visualizada quando o tecido estiver na caixa fechada? 

 Qual a cor do tecido visualizada por vocês quando este estava dentro da 

caixa? 

 Por que enxergamos o tecido (dentro da caixa fechada) da cor descrita por 

vocês? 

 Podemos afirmar que o tecido branco pode ser chamado de corpo negro 

quando está dentro da caixa fechada? Por quê? 

Os alunos participaram intensamente desta atividade. Eles acreditavam que a 

cor do tecido (branco) seria a mesma quando visualizado dentro da caixa.  

Os alunos tiveram a oportunidade de observar o tecido branco dentro da caixa 

fechada (ela tinha apenas um orifício que permitia a entrada de luz). Eles ficaram 

surpresos, pois não conseguiam mais ver a cor branca do tecido, ele apresentava 

uma cor negra. Na sequência foram realizadas discussões que contribuíram para 

que os alunos adquirissem noções sobre conceito de corpo negro. 

Os alunos concluíram que um corpo negro, necessariamente, pode não 

apresentar a cor negra. A partir desta atividade, foi possível perceber que as ideias 

preliminares do conceito de corpo negro dos alunos começou a sofrer 

reformulações, pois na atividade diagnóstica, a maioria deles, afirmou que a cor de 

um corpo negro deveria ser “preta” ou “escura”. 

A Figura 17 apresenta aluna participando do experimento da unidade 3. 
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Figura 17: Fotografia de aluna participando de experimento sobre a cor de um corpo 

negro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após a realização da atividade experimental, houve uma apresentação, 

intercalada por slides, sobre o conceito de corpo negro e a ideia da emissão 

descontínua de energia (quanta) proposta por Planck. 

Os alunos participaram bastante deste momento da aula. Ao apresentar os 

slides, uma das telas que o integravam, chamou muito atenção dos alunos e eles 

conseguiram estabelecer (imediatamente) uma relação com a atividade experimental 

realizada nesta unidade e o conceito de corpo negro. A figura 18 representa o corpo 

negro. 

Figura 18: Slide que representa, esquematicamente, a ideia de corpo negro 

 

Fonte: Material elaborado para unidade didática 3 
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Logo após, os alunos receberam um texto denominado “Radiação e Matéria”3. 

Eles procederam com a leitura do mesmo. No entanto, como o tempo disponível na 

aula era insuficiente para a leitura textual, os alunos concluíram a leitura do mesmo 

em horário extraclasse. Na aula posterior, professora e alunos, discutiram pontos do 

texto, dúvidas foram esclarecidas e o mesmo subsidiou, aos alunos, na resolução da 

atividade proposta sobre o conteúdo. Esta atividade enfatizou conteúdos como 

ondas, radiação do corpo negro e a ideia de quanta de energia proposta por Planck. 

O gráfico 7 representa as respostas dos alunos na atividade desenvolvida na 

unidade didática 3 – “Da radiação térmica à lei de Planck” – Conceitos básicos de 

física moderna”. 

Gráfico 7: Respostas dos alunos para a atividade da unidade didática 3 

 

Fonte: Respostas dos alunos a atividade didática 3 

 
Após a análise das informações contidas no gráfico, é possível inferir que os 

alunos obtiveram êxito nas repostas. Todos os alunos responderam 

satisfatoriamente quando questionados sobre o conceito de corpo negro, sobre 

freqüência, comprimento de onda e a principal contribuição de Planck para a Física. 

No entanto, a maioria dos alunos não conseguiu responder corretamente que o 

____________ 
3 SILVA, C. G.; De Sol a Sol: energia no século XXI. Série: Inventando o futuro. São Paulo: 
Oficina de textos, 2010. (p. 28-34) 
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corpo humano emite radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, ou seja, 

faixa não visível ao olho humano. Não foi possível retomar a questão e esclarecer as 

dúvidas dos alunos em virtude de a atividade ter sido realizada na última aula do 

ano, por uma alteração no calendário escolar. 

A partir de uma análise qualitativa das atividades desenvolvidas na unidade 

didática, pode-se afirmar que os alunos obtiveram resultados e aprendizagem. Eles 

conseguiram adquirir conhecimentos básicos sobre Física Moderna, tais como 

conceito de corpo negro e a ideia da emissão descontínua de energia proposta por 

Planck. Foi um trabalho pedagógico muito produtivo. 

 

7.3 Encaminhamentos futuros da pesquisa 

 

Após a conclusão desta pesquisa de dissertação, pretende-se compartilhar os 

resultados encontrados em eventos científicos voltados para a área de ensino de 

Ciências Naturais e mais especificamente na área de ensino de física.  

Os planos de aula desenvolvidos deverão ser postados e publicados no Portal 

do Professor, sitio administrado pelo MEC e disponível no link 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.  Neste sitio, os educadores podem 

publicar e acessar materiais pedagógicos para apoio a sua prática docente.   

Durante a produção deste trabalho focado na área de ensino de astronomia e 

Física Moderna na educação secundária do Brasil, percebi que ainda é necessário 

investigar de forma mais consistente a relação entre a formação do professor de 

Física e sua relação com a prática em sala de aula no que diz respeito a lecionar 

conteúdos de Astronomia e Física Moderna. Muitos questionamentos precisam ser 

investigados, por exemplo: Os professores do ensino médio estão tratando 

conteúdos de Física Moderna em suas salas de aula? Quais as principais 

dificuldades encontradas? As licenciaturas na área de ensino de física estão 

formando profissionais aptos para lecionar Física Moderna no ensino Médio? Os 

educadores trabalham conteúdos de astronomia no nível médio? Como são 

trabalhados estes conteúdos? 

O campo de pesquisa é vasto. Propostas voltadas para a construção de 

metodologias e materiais voltados para o ensino de FÍSICA MODERNA na educação 
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básica têm grande potencial para suprir lacunas existentes nessa área. No entanto, 

estas produções precisam sair do confinamento acadêmico e adentrar nas escolas 

da educação secundária do nosso país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de dissertação denominado “UMA EXPERIENCIA DE 

INSERÇÃO DE ASTRONOMIA E FÍSICA MODERNA NO ENSINO MÉDIO A 

PARTIR DO SOL” enfatiza a elaboração e implementação de uma proposta 

pedagógica que integra conhecimentos da área de Astronomia e Física Moderna 

tendo como ponto central o estudo do Sol e como público-alvo os alunos da EEAC – 

Escola Estadual “Amaro Cavalcante”, em São Tomé, RN.  

Para elaboração deste trabalho acadêmico foi necessário procurar base na 

literatura específica e subsídios teóricos que pudessem lhe conferir sustentação. 

Dessa forma, buscou-se as principais razões que justificam a inserção do estudo de 

Astronomia e de Física Moderna no ensino médio e o potencial de utilizar o Sol 

como ponto de partida para concretização desta proposta acadêmica. 

Assim, foram elaboradas três unidades didáticas, que agregam seis planos de 

aulas, os quais se constituem como produtos educacionais desta dissertação de 

mestrado. A presença dos alunos foi imprescindível diante da necessidade de 

aplicação do produto educacional e da obtenção de resultados oriundos do processo 

de implementação da mesma. 

A partir deste trabalho científico foi desenvolvida uma proposta pedagógica na 

qual se fez uso de materiais alternativos ao livro didático tais como vídeos, textos 

paradidáticos, atividade experimental, pesquisa via Internet e atividades em grupo. A 

utilização destes recursos ocorreu numa perspectiva de instrumentação e contribuiu 

fortemente para a aprendizagem dos alunos.  

O uso de recursos audiovisuais foi capaz de motivar os alunos além de 

funcionar como suporte para o professor; as atividades experimentais despertaram a 

curiosidade e o interesse dos alunos em relação aos temas estudados, além de 

permitir uma abordagem na qual os alunos foram construindo, gradativamente, os 

conceitos dos temas enfatizados; a construção de maquetes possibilitou, aos alunos, 

o desenvolvimento uma visão (em escala) dos tamanhos e das distâncias dos 

planetas em relação ao Sol; as atividades em grupo possibilitaram o exercício da 

oralidade, o respeito às opiniões diversas e a construção de princípios fundamentais 

para a tomada de decisões coletivas. Diante do exposto, salienta-se que o livro 
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didático não se constitui como único material imprescindível para o desenvolvimento 

de uma proposta didática para a área de Ensino de Física.  

Também constatou-se, após a aplicação do produto educacional e da 

apuração dos resultados obtidos, que o ensino de Astronomia apresenta grande 

potencial para motivar e despertar o interesse do aluno para estudar o Universo, 

para o desenvolvimento de propostas interdisciplinares e para a realização de 

atividades práticas, como por exemplo, a construção de maquetes. 

Em relação à inserção de conteúdos de Física Moderna, chegamos a 

conclusão de que é possível desenvolver uma proposta pedagógica que contemple 

tais conteúdos no ensino médio e que não demanda, necessariamente, da utilização 

de uma matemática excessivamente complexa, pois muitos conceitos podem ser 

trabalhados na perspectiva mais conceitual como, por exemplo, o conceito de corpo 

negro.  O ensino de Física Moderna na educação secundária tem potencial para 

subsidiar os alunos na compreensão dos fundamentos que sustentam muitas das 

tecnologias usadas no cotidiano, além de apresentar grande potencial para 

promover a motivação dos alunos para o estudo das ciências naturais, inclusive da 

física.  

Assim, conseguimos obter respostas para a questão que norteou a mesma e 

concluímos que é possível, sim, desenvolver uma proposta didática que contempla 

conteúdos de Astronomia e Física Moderna a partir do Sol para as turmas de 3º ano 

da EEAC. 

Portanto, também afirmamos que os objetivos foram alcançados com êxito. 

Em relação ao objetivo geral, podemos afirmar que foi atingido, uma vez que 

conseguimos contribuir para a melhoria do ensino de física nas turmas 3º A e 3º B 

da EEAC (sujeitos da pesquisa) durante a implementação das unidades didáticas. 

Essa avaliação tem por fundamento a percepção da professora (pesquisadora), que 

verificou mais motivação e interesse dos alunos, sendo a aprendizagem cooperativa 

um fator determinante, bem como um subsequente melhor desempenho do que nos 

bimestres anteriores, constatado pelos alunos em seus boletins de notas.  

Em relação aos objetivos específicos também houve êxito, pois conseguimos 

realizar o levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o Sol, o Sistema 

Solar e sobre o fenômeno da radiação térmica, inclusive o conceito de corpo negro; 
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conseguimos também elaborar um conjunto de unidades didáticas focadas no 

estudo do Sol e que envolvesse conteúdos de Astronomia e de Física Moderna para 

as turmas do 3º ano vespertino. As três unidades didáticas abordaram os seguintes 

conteúdos: conceitos básicos de Astronomia, Sol, Sistema Solar, o estudo da 

radiação térmica, o modelo de corpo negro e a Lei de Planck.  

Foi perceptível a motivação e o interesse dos alunos pelo estudo de 

Astronomia e de Física Moderna, pois esta pesquisa contribuiu para inserção de 

inovação pedagógica no ambiente da Escola Estadual “Amaro Cavalcante”, no 

município de São Tomé, RN, conforme previsto nos objetivos específicos. 

Assim, concluímos que os alunos tiveram uma aprendizagem satisfatória 

durante a aplicação das unidades didáticas. Portanto, pode-se afirmar que o 

desenvolvimento da proposta didática atingiu positivamente a todos os alunos, uns 

com maior, outros com menor intensidade, pois cada aluno tem seu ritmo próprio de 

aprendizagem e internaliza e significa os conhecimentos de acordo com suas 

experiências de vida. Assim, de acordo com as observações realizadas em sala de 

aula, com base nos resultados das atividades escritas e práticas, é possível afirmar 

que houve uma aprendizagem de bom nível dos conteúdos que foram enfatizados 

em sala de aula. 

No trajeto percorrido até concretizar este trabalho científico, observou-se que 

apesar do crescimento de produções acadêmicas na linha de pesquisa Ensino de 

Física Moderna e Contemporânea para o ensino médio, ainda existe um vasto 

campo de pesquisa. Existem muitas questões em aberto que demandam 

investigações para serem respondidas, como por exemplo, as discussões em torno 

da reformulação do currículo de Física para o ensino médio; a questão da 

interdisciplinaridade no ensino das ciências da natureza; a formação do professor 

para o ensino de Física Moderna e Contemporânea no ensino médio; a produção de 

trabalhos empíricos focados no desenvolvimento de estratégias, metodologias e 

materiais para o ensino de Física Moderna na escola secundária. A gênese e 

evolução da Física Moderna também podem alavancar um trabalho na área de 

História e Filosofia da Ciência. 

Em relação à área de Astronomia, são oportunas discussões que versem 

sobre o desenvolvimento de estratégias, metodologias e materiais para uso em sala 
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de aula; meios de aproximação entre os espaços destinados à prática e estudo da 

Astronomia (planetários, observatórios, museus etc.) com a educação formal 

ministrada nas escolas tanto no ensino médio como no ensino fundamental. 

 

Considerações sobre a conclusão do curso 

 

Este trabalho também trouxe diversas contribuições para minha vida pessoal, 

acadêmica e profissional.  

Em relação à minha vida acadêmica, posso afirmar que tive uma boa 

evolução na minha caminhada de estudos, pois não tinha conhecimento algum 

sobre muitos temas que foram abordados durante o mestrado profissional e a 

realização da dissertação. Praticamente tudo que me foi apresentado, era novidade. 

Hoje, ao terminar este trabalho (ao longo de quase três anos), olhando para trás vejo 

o quanto aprendi coisas novas, ou melhor, conhecimentos novos. Conhecimentos 

estes, aos quais não teria acesso se tivesse permanecido isolada no meu pedacinho 

de chão (São Tomé), um mundo simples e maravilhoso, mas não único! Porém, 

existem outros mundos a serem conhecidos e desvendados. O PPGECNM me 

proporcionou conhecer um pouco do mundo acadêmico que possui uma dinâmica 

completamente diferente da minha rotina, do meu mundo. Sei que ainda existem 

outros mundos a conhecer! 

Os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas e a construção desta 

dissertação de mestrado profissional já influenciaram e continuarão a influenciar a 

minha vida nos campos profissional, pessoal e acadêmico. 

Em relação a minha vida profissional posso afirmar que este mestrado 

colocou as bases para a minha constante busca pelo conhecimento e pelo 

aprimoramento profissional.  Conheci novas fontes de pesquisa, locais onde o 

conhecimento é divulgado e como ele pode ser produzido por meio de pesquisas. 

Sei que muitos frutos ainda serão colhidos por meio da aprendizagem que obtive 

neste espaço destinado à formação do professor.  

Em relação a minha vida pessoal, posso afirmar que foi uma experiência 

ímpar, repleta de desafios, batalhas e por vezes, desânimo, porém com muitas 

vitórias e a principal delas, é sem dúvida, a conclusão deste mestrado. É uma 
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sensação inexplicável, porém muito agradável! 

Não pretendo encerrar a minha formação e a busca pelo conhecimento após 

a finalização deste curso de pós-graduação. Pretendo continuar participando de 

cursos oferecidos por esta instituição de ensino e realizar novas pesquisas que 

possam culminar com a elaboração e divulgação de artigos científicos voltados para 

o ensino de física e de astronomia no nível médio.  

Encerro este trabalho com um pensamento que deve ser uma constante na 

vida de um educador, quer seja da educação básica ou superior: 

 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e 

nunca se arrepende”. (Leonardo Da Vinci) 

.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Slides concernentes ao plano 1.3 – “O Sistema Solar e sua 

presença no Universo” da unidade didática sobre Astronomia básica 

 

 

 

 



181 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



182 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



183 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



184 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



185 
 

 
 
 
 

 

 

 



186 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



187 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



188 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 
 
 
 

APÊNDICE B – Slides concernentes ao Plano de aula 2.2 
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APÊNDICE C – Slides concernentes ao plano de aula 3.1: Da radiação térmica à lei 

de Planck – Conceitos básicos de física moderna 
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APÊNDICE D: Registros fotográficos das atividades realizadas durante as aulas nas 

turmas 3º A e 3º B 

Alunos do 3º A assistindo filme exibido durante a aula. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Aluna do 3º A realizando atividade sobre a distância dos planetas em relação ao Sol 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Aluna do 3º A realizando atividade sobre a distância dos planetas em relação ao Sol 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

FAlunos do 3º A realizando atividade sobre a distância dos planetas em relação ao Sol 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Aluna do 3º A realizando atividade sobre os tamanhos dos planetas em relação ao Sol 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Professora realizando demonstração experimental sobre o fato da luz conter energia  
 

(Turma: 3º A) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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 Termômetros indicando as temperaturas verificadas durante a demonstração experimental 
(Turma: 3º A) 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pesso
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Professora realizando demonstração experimental sobre corpo negro (Turma: 3º A) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

Aluno participando da demonstração experimental sobre corpo negro (Turma: 3º A) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Aluno participando da demonstração experimental sobre corpo negro (Turma: 3º A) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 
Alunas realizando atividade sobre as distâncias dos planetas em relação ao Sol (Turma: 3º 

B) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Alunos realizando atividade prática sobre a distância dos planetas em relação ao Sol 
(Turma: 3º B) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Professora comentando o trabalho dos alunos sobre a distância dos planetas em relação ao 
Sol (Turma: 3º B) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Apresentação de atividade em grupo sobre a distância dos planetas em relação ao Sol 
(Turma: 3º B) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 

Apresentação de slides: comparação do tamanho do Sol com outras estrelas  

(Turma 3º. B) 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Professora e alunos realizando demonstração experimental  
(TURMA: 3º B) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 

Professora e aluna colaboradora na preparação para realização de demonstração 
experimental (TURMA: 3º B) 
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Professora realizando demonstração experimental  
(TURMA: 3º B) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Durante a realização da demonstração experimental (TURMA: 3º B) 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 
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Durante a realização de demonstração experimental (TURMA: 3º B) 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

Temperatura registrada na lata de cor branca  
(TURMA: 3º B) 
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Fonte: arquivo pessoal 
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Temperatura registrada na lata de cor preta (TURMA: 3º B) 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 
 
 
 
 

Professora realizando demonstração experimental sobre corpo negro (TURMA: 3º B)
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Fonte: arquivo pessoal 
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Aluna observando demonstração experimental sobre corpo negro (TURMA: 3º B) 
 

 

Fonte: arquivo pessoal 
 
 

Aluno observando demonstração experimental sobre corpo negro (TURMA: 3º B) 
 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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APÊNDICE E – Modelo de autorização de uso de imagem para este trabalho 
acadêmico 

 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA (PPGECNM). 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Autorizo expressamente a utilização da minha imagem, em caráter definitivo e 

gratuito, constante em fotos da minha participação nas aulas de Física, na condição 

de aluno (a), ministradas pela Professora Sandra Maria da Silva (Escola Estadual 

“Amaro Cavalcante” – São Tomé/RN) no 2º semestre do ano de 2014. 

As imagens só poderão ser exibidas em atividades de caráter acadêmico tais 

como artigos, relatórios, dissertação e similares. 

As atividades desenvolvidas durante as aulas integram o produto educacional 

da dissertação de mestrado desenvolvida pela referida professora. 

 

NOME DO ALUNO (A): ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura (aluno ou representante legal) 
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