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RESUMO 

 

É bem sabido pela comunidade que atua na área, que o ensino das Ciências da Natureza pode 

contribuir para uma melhor compreensão acerca do mundo, propiciando ao mesmo tempo 

uma postura mais crítica, mais curiosa e questionadora sobre os eventos naturais. Nesse 

contexto, a pesquisa em ensino de Física, e o próprio ensino de Física, em particular, não pode 

se limitar à exposição de leis e teorias ou à memorização de fórmulas matemáticas, mas deve 

contribuir, entre outras coisas, com a problematização de situações que propiciem novos 

significados para o cotidiano dos alunos. Entre os temas com esse potencial, ressaltamos aqui 

os concernentes à relação entre Astronomia e Ambiente, pelas suas ligações com as 

periodicidades na dinâmica da natureza e suas influencias no cotidiano social. Naturalmente 

ensinar Física nessa perspectiva gera importantes desafios tais como os relativos à formação 

dos professores, à falta de materiais para respaldar o trabalho docente e à natural desconfiança 

com relação ao tradicional oficio do “cumprimento do programa”. Visando contribuir para a 

superação dessas dificuldades, desenvolvemos um material paradidático em formato digital 

voltado para professores que desejem ensinar Física partindo de questões que permitem 

aprofundar a compreensão sobre correlações entre Astronomia e Ambiente. A 

problematização central adotada nesse trabalho foi definida após sondagens com 

estudantes que residem no interior do RN sobre o que eles conhecem e/ou desejam conhecer 

sobre o Sol, surgindo daí a questão: Por que sentimos uma diferença no aquecimento da 

Terra pelo Sol ao longo do dia? Para respondê-la se contextualiza duas hipóteses da 

sondagem com os alunos: (a) a altura do Sol no céu determina o quanto ele nos aquece; e (b) 

o acúmulo de energia que a Terra recebe do Sol causa a variação de temperatura ao longo 

do dia.  A discussão das hipóteses favorece um aprofundamento sobre a natureza física dos 

fenômenos relacionados com o Balanço Energético da Terra, incluindo aí conceitos de 

termodinâmica e da interação matéria e radiação. Além da própria dissertação, o material, 

aqui apresentado, incorpora sugestões apresentadas por licenciandos e professores de Física 

que o manusearam e teceram considerações sobre sua adequação e uso em ambiente real.  

 

Palavras-chave: Astronomia e Ambiente; Problematização; Aquecimento e Balanço 

Energético da Terra; Ensino de Física; material paradidático. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

It is well known by the community that works in the area, that the teaching of the Nature 

Sciences can contribute to a better understanding about the world, providing at the same time 

a more critical, more curious and questioning posture about natural events. In this context, 

research in Physics teaching, and Physics teaching itself, in particular, can not be limited to 

the exposition of laws and theories or to the memorization of mathematical formulas, but 

must contribute, among other things, to the problematization of situations that provide new 

meanings for students' daily lives. Among the themes with this potential, we highlight here 

the ones related to the relation between Astronomy and Environment, by their links with 

periodicities in the dynamics of nature and its influences in social everyday life. Naturally, 

teaching Physics in this perspective generates important challenges such as those related to 

teacher training, the lack of materials to support the teaching work and the natural distrust 

regarding the traditional mission of the "program compliance". Aiming to contribute to 

overcome these difficulties, we developed a paradidactic material in digital format aimed at 

teachers who wish to teach Physics starting from questions that allow to deepen the 

understanding about correlations between Astronomy and Environment. The central 

problematization adopted in this work was defined after surveys with students that live on 

countryside of RN state about what they know and/or wish to know about the Sun, thus 

raising the question: Why do we feel a difference in the heating of the Earth by the Sun along 

the day? In order to answer it, we contextualize two hypotheses resulting from the 

investigation with the students: (a) the height of the Sun in the sky determines how much it 

warms us; and (b) the accumulation of energy that the Earth receives from the Sun causes 

temperature variation throughout the day. The discussion of these hypotheses introduces 

questionings that favor a deepening on the physical nature of the phenomena related to the 

Earth´s Energy Balance, including concepts of thermodynamics and the interaction between 

matter and radiation. In addition to the dissertation itself, the material presented here 

incorporates suggestions from undergraduate students of Physics Teaching and high school 

Physics teachters who have handled it and made considerations about its suitability and use in 

scholar contexts.  

 

Keywords: Astronomy and Environment; Problematization; Earth´s Heating and Energy 

Balance; Physics Teaching; paradidactic material. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade onde as pessoas são guiadas por um ritmo frenético, onde 

a correria e preocupações fazem com que muitas vezes o dia pareça não ter horas suficientes. 

Além disso, estamos na era da informação, onde através do acesso à internet as pessoas 

podem se comunicar e conhecer fatos quase que instantaneamente, independente da distância 

que as separa. Entretanto, essa correria diária e a rapidez com que os meios de comunicações 

se desenvolvem, afetam negativamente a nossa vida de pelo menos duas formas que nos 

interessa destacar aqui: A primeira, nossa relação com a natureza está cada vez mais 

distanciada, não temos tempo para observar o ambiente ao nosso redor e refletirmos sobre 

suas dinâmicas naturais, nem sobre como estamos a influenciá-las e a sermos influenciados 

por elas. Segundo, somos constantemente bombardeados com um grande número de 

informações, as quais muitas vezes não são confiáveis. 

Torna-se, assim, cada vez mais importante que a educação busque a formação de 

indivíduos capazes de se colocarem de forma crítica e consciente enquanto inseridos nesse 

contexto. As diferentes áreas do conhecimento, entre elas o ensino de Ciências, devem ter 

como objetivo desenvolver aspectos como a sensibilidade diante do ambiente que nos cerca e 

a criticidade para lidar com as informações às quais temos acesso.  

Há muito vem sendo defendido um ensino de Ciências onde o estudante possa se 

apropriar dos conhecimentos científicos para resolver problemas reais e compreender melhor 

o seu cotidiano, o que, no ensino de Física, em particular, implica em superarmos a prática de 

ensinar leis, fórmulas e teorias em formatos que os alunos se limitam a memorizá-las para 

utilizá-las na resolução de avaliações pontuais. Há quase duas décadas, por exemplo, 

encontramos, tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM 

(BRASIL, 2000) como nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 2002), orientações para um ensino de Ciências 

voltado para uma formação mais completa dos alunos, que tenha como objetivo formar 

cidadãos, independentemente de eles pretenderem seguir ou não uma carreira científica. Para 

o ensino de Física, os PCN+ argumentam: 

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. 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 
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a formação necessária para compreender e participar do mundo em 

que vivem. (BRASIL, 2002, p. 59). 

 

Para mudar a visão propedêutica do ensino de Física, um grande desafio para o 

professor é fazer com que os conhecimentos ensinados nas salas de aula sejam mais 

significativos para os alunos. Diversos trabalhos sobre o ensino de Física parecem concordar 

que uma das formas de dar significado ao conhecimento físico ensinado nas salas de aula é 

aproximá-lo dos alunos partindo do que eles já conhecem e ajudando-os a estabelecer relação 

com seu cotidiano (PIERSON, 1997, apud DELIZOICOV, 2005). Muitas vezes os estudantes 

têm dificuldade em relacionar o conhecimento de Física estudado na escola com as situações 

e fenômenos que observam no ambiente em que vivem; é preciso aproximar esse 

conhecimento do universo deles. 

Durante nossa graduação no Instituto Federal do Rio Grande do Norte de Caicó, com a 

participação em projetos de extensão que nos possibilitaram planejar e implementar atividades 

com temas de Astronomia para turmas do Ensino Médio, desenvolvemos uma motivação 

particular para ensinar Física por meio da Astronomia. Na realização daquelas atividades foi 

possível perceber o elevado grau do interesse dos alunos diante dos temas de Astronomia, ao 

mesmo tempo em que, em contrapartida, foi possível notar a dificuldade dos mesmos em 

compreender os fenômenos que envolvem os conhecimentos astronômicos.  

A partir dessa experiência que tivemos passamos a considerar, como outros autores da 

comunidade de Ensino de Ciências, que a inclusão de temas da Astronomia nas aulas de 

Física pode se configurar em uma alternativa promissora na busca de empreender significado 

aos conteúdos dessa disciplina e de despertar o interesse dos alunos em aprender. A 

motivação para desenvolvermos propostas nesse sentido dos alunos (movimento aparente do 

Sol, estações do ano, eclipses, marés, a organização e a reside no fato de que os 

conhecimentos de Astronomia ajudam a explicar fenômenos relevantes do cotidiano dinâmica 

do Universo, entre muitos outros.) ao mesmo tempo em que podem afetar positivamente a 

percepção do ambiente, além de despertarem o interesse de várias pessoas, 

independentemente da sua faixa etária (DIAS e RITA, 2008). No que se refere aos conteúdos 

de Astronomia, Albrecht (2008) diz o seguinte: 

O estudo de Astronomia possibilita conhecer mais do que se conhece, 

uma vez que é um tema que potencializa a Aprendizagem 

Significativa, pois desperta no educando vontade em aprender. [...] 

Estudar Astronomia é compreender o que acontece no mundo a sua 

volta, entender as diversas teorias desenvolvidas e presentes desde a 
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origem do universo até os dias atuais. [...] Os conteúdos de 

Astronomia são potencialmente significativos, ou seja, vêm ao 

encontro do trabalho e tendem a ser facilitadores do processo Ensino-

Aprendizagem. (p. 16-18). 

Acreditamos ainda que a abordagem de temas de Astronomia pode ser utilizada como 

porta de entrada para que se chegue a uma “formação integral da pessoa, e não apenas sua 

educação científica da forma convencionalmente entendida” (JAFELICE, 2010, p. 245-246). 

Esse tipo de formação passa por buscar desenvolver uma percepção mais profunda do aluno 

acerca de sua ligação com o ambiente, compreendendo-se como parte integrante deste, onde 

os dois desenvolvem uma relação de interdependência que teve início há muito tempo atrás: 

“Aquilo que a abordagem convencional separou e chamou de “céu” 

foi o que determinou – ao longo da história da vida na Terra e de 

nossa espécie, em particular -, nossa própria forma de ser – biológica, 

sociológica e simbolicamente falando -, muito mais do que é possível 

compreender quando se analisa o assunto desde o estrito enfoque 

científico ortodoxo prevalente. (...) 

Dizer que “foi o céu que determinou nossa própria forma de ser”, não 

implica em pressupor que “o céu” seja superior a, ou mais importante 

que, “a terra”, nem que aquilo foi assim por efeito de algum agente 

teleológico, de caráter transcendente, ou alguma motivação metafísica. 

Isso se desenvolveu dessa forma porque no todo que existe, 

inevitavelmente integrado, são as “coisas” que nossa fragmentadora 

visão tenta encaixar na classe das “coisas celestes” que provocam e 

modulam – ao mesmo tempo, na fisiologia e nos estímulos psíquicos 

de caráter analógico – ciclos e padrões ambientais nas “coisas” 

(formas de vida e ambientes) que aquela mesma visão quer enxergar 

como “coisas terrestres”. 

Em outras palavras, ciclos e padrões decisivos em direcionar-nos para 

aquilo em que nos tornamos (na Terra) são provenientes de processos 

exteriores (do céu). Os elementos ambientais impositivos – no que 

concerne a pulsares temporais regulares e a processos daí oriundos, a 

eles atrelados ou deles dependentes -, provêm de uma parte do 

ambiente, a qual hoje seccionamos daquele todo e denominamos 

“céu”.” 

 Como sabemos, os ciclos astronômicos estão intimamente ligados a mudanças no 

ambiente natural. Os diferentes aspectos do movimento da Terra, como sua rotação e a 

inclinação de seu eixo de rotação em relação ao eixo de sua órbita ao redor do Sol, causando 

variações na iluminação e no aquecimento do planeta ao longo do dia e do ano, assim como a 

proximidade e as influências gravitacionais da Lua e do Sol na extensão de nosso planeta, 

ocasionando movimentos periódicos dos rios e oceanos, ilustram os enlaces entre os ciclos do 
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céu e da Terra. Caprichosamente o ambiente acompanha os ritmos de mudanças de luz e calor 

respondendo de diferentes formas, seja no comportamento dos animais, modulados por 

variações presentes no ciclo claro-escuro do dia e do ano, ou do mês – ligadas ao ciclo da Lua 

-,  seja na floração de determinadas frutas ou flores em épocas específicas, ou em diversas 

outras sincronizações do ambiente com o Sol ou a Lua, como ocorre com os ciclos de 

migração ou de acasalamento de animais – tartarugas, pássaros -, entre outros. 

 Consideramos que abordar o ambiente também por meio dos conhecimentos 

astronômicos, ou seja, em sua dimensão cósmica, possibilita uma sensibilização e uma 

compreensão mais ampla da interdependência entre ser humano e ambiente, uma vez que se 

evidencia que este não se constitui somente com base em elementos imediatamente próximos, 

e várias de suas características se articulam com nossa história e condição planetária.  

 Sabemos que a decisão de se trabalhar o ensino em perspectivas mais temáticas, como 

é o caso ao se decidir explorar as correlações entre Astronomia e Ambiente, envolve 

usualmente diversos questionamentos que preocupam muitos professores: “Quais os 

conteúdos de Física que se podem ser trabalhados partindo da abordagem de temas que 

abranjam essa relação?”; “Que metodologia utilizar para isso?”; “Onde encontrar materiais de 

apoio que ofereçam segurança para se trabalhar a Física nessa perspectiva?”. De fato, em 

estudo que realizamos durante nossa pesquisa de mestrado (SOUZA JÚNIOR e GERMANO, 

2016), sobre as práticas e dificuldades de professores de Ciências e de Física na cidade de 

Jucurutu-RN e em cidades vizinhas na implementação do ensino de temas de Astronomia, 

constatamos que, além da  formação inicial e continuada dos professores, um fator apontado 

por eles como relevante para desenvolverem o ensino da Física por meio daqueles temas, foi o 

acesso a materiais adequados, tanto para os alunos como para eles, no que concerne aos 

conteúdos e metodologias de ensino a serem implementadas.  

Esse resultado reforçou uma motivação anterior nossa em relação à produção de 

materiais digitais para o ensino das Ciências. Assim, nos propusemos a desenvolver, como 

produto de nossa pesquisa, um material paradidático digital, cujo principal objetivo é 

contribuir com o apoio a professores de Ensino Médio que desejem experimentar abordagens 

nas quais temas de Astronomia e Ambiente sejam utilizados para propiciar um aprendizado 

significativo de Física, bem como para propiciar o desenvolvimento de hábitos e atitudes 

desejáveis no aprendizado das ciências, por seus alunos.  

A opção por desenvolver um material no formato digital deve-se a dois motivos, o 

primeiro, e principal, por acreditarmos que isso poderá facilitar o acesso dos usuários, tendo 
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em vista a intenção de fazê-lo de forma que possa ser descarregado em computadores ou em 

mídias de armazenamento de arquivos, sem a dependência direta de internet ou do acesso a 

um exemplar impresso. Deve-se destacar, nesse sentido, que apesar do grande número de 

páginas de internet envolvendo temas de Astronomia, muitas vezes o professor não tem 

clareza da confiabilidade das páginas que pode acessar e em muitos lugares de nosso estado a 

qualidade dos sinais de internet não facilita a navegação. A segunda motivação para o formato 

de nosso material foi o fato de já termos desenvolvido material em formato semelhante 

durante a graduação.  

Como fundamentação pedagógica de nosso produto, utilizamos as ideias de 

problematização e diálogo, por acreditarmos que juntas constituem uma perspectiva que 

favorece o desenvolvimento de hábitos e atitudes desejáveis na formação de nossos alunos, 

tais como a elaboração de perguntas que geralmente não se fazem diante das situações e 

problemas com as quais se deparam, seja na escola ou fora dela, levando-os a um 

posicionamento mais crítico diante dos conhecimentos que possuem, para que percebam a 

necessidade de aprimorá-los e de utilizar os conhecimentos científicos aprendidos na escola 

para a leitura do mundo ao seu redor, bem como para a interpretação e mesmo a filtragem de 

novas informações que acessam na mídia, em seu dia a dia. Além disso, a problematização 

possibilita que o professor trabalhe de forma mais intensa os conhecimentos que os alunos já 

trazem para a sala de aula, apropriando-se destes para identificar suas possíveis contradições e 

limitações, a fim de planejar atividades que levem os alunos a uma busca por novos 

conhecimentos.  

Outra dimensão do material é o tema central sobre o qual são desenvolvidos os 

conteúdos de Física, e aqui cabem alguns esclarecimentos, tendo em vista que nossa 

motivação inicial, bastante centrada no ensino da Astronomia, especificamente, foi 

reconduzida, pelos estudos que realizamos junto ao público alvo e pelo ponto de partida que 

adotamos, para o tratamento, no material, de uma questão que no nosso entendimento se situa 

na interface entre Astronomia e Ambiente.  

Como ponto de partida de nossa pesquisa, tínhamos feito a opção de abordar, em 

nosso texto digital, questões ligadas diretamente ao Sol. Essa definição inicial sobre o tema se 

deu pelo fato do Sol ser um elemento presente no cotidiano dos alunos, estando ligado a 

vários fenômenos astronômicos observados por eles – como a alternância e a mudança na 

duração do dia e da noite, eclipses, estações do ano, entre outros - e apesar disso, ao mesmo 

tempo, muitos estudantes não conseguirem compreender a dinâmica e o papel do Sol nesses 
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fenômenos, daí a importância de levar o tema para a sala de aula. Outro ponto que nos 

direcionou para esse tema foi o fato do entendimento acerca do Sol incorporar vários 

conteúdos que poderiam favorecer o ensino da Física Moderna no Ensino Médio, em 

particular o estudo de sua composição e temperatura a partir da espectroscopia.  

Após a revisão dos documentos oficiais recentemente em discussão para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2000; 2002; 2016; 2018) e, principalmente, após uma sondagem junto a 

pessoas residentes no interior do estado do RN,  mais precisamente na região do Seridó, com 

formação e atividades profissionais diversas sobre dúvidas e questionamentos que tinham 

acerca do Sol, optamos por desenvolver a discussão dos conteúdos físicos, no material, a 

partir de problematizações em torno das ideias que as pessoas traziam sobre o aquecimento de 

um lugar pelo Sol, ao longo do dia.  

A percepção ou a sensação de que, em certas horas, ou em certos dias, ou ainda, ano 

após ano, o Sol, o lugar, a Terra, ..., parece cada vez mais quente, apareceu de forma 

recorrente na fala de muitas pessoas, sugerindo para nós que constitui um problema real para 

elas, e que caberia ser trabalhado e esclarecido com conhecimentos físicos e astronômicos, na 

escola. Em particular, nos chamou a atenção o uso de expressões coloquiais que sugeriam que 

o Sol estaria ficando mais quente, em determinada hora do dia, ou com o passar dos anos. 

Uma investigação realizada com uma turma do Ensino Médio nos levou a concluir, contudo, 

que em geral, não há expectativa, por parte dos estudantes, de que alterações intrínsecas no 

Sol estejam levando a um aumento da temperatura local, com o passar dos anos, não 

justificando portanto, ao contrário do que pensávamos a princípio, abordar a dinâmica e as 

mudanças na estrela Sol para esclarecer eventual variação da temperatura local ao longo dos 

anos. 

Ao mesmo tempo, identificamos, na fala dos estudantes, várias confusões conceituais 

ao tentarem explicar o aquecimento diferenciado de um lugar pelo Sol, ao longo do dia. Em 

particular, evidenciamos confusões quanto aos aspectos astronômicos que levavam a essas 

mudanças de aquecimento, ora, por exemplo, atribuindo-as à inclinação do eixo de rotação da 

Terra, ora à translação da Terra, o fenômeno. As falas dos estudantes evidenciaram para nós 

dificuldades não resolvidas no estudo dos conhecimentos de Astronomia, com o que a 

problematização que adotamos poderia contribuir.  

Com base nos levantamentos que realizamos durante nossa pesquisa – na internet, 

relativo a curiosidades sobre o Sol, e junto à turma do Ensino Médio, sobre o entendimento 

que os alunos traziam como a causa das diferenças no aquecimento de um lugar pelo Sol ao 
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longo do dia – decidimos adotar como questão problematizadora mais geral, em nosso 

material, a pergunta: Por que sentimos uma diferença no aquecimento da Terra pelo Sol ao 

longo do dia? O texto traz a discussão de hipóteses, partindo de falas de estudantes que foram 

apresentados a esse problema, e utilizando a problematização e o diálogo como estratégias 

para envolver e incentivar os alunos leitores a buscarem novos conhecimentos.  

Trata-se de uma sequência de diálogos que acontece inicialmente entre três estudantes, 

os quais, após observarem o nascer do Sol, começam a se questionar sobre o porquê da 

variação no aquecimento local ao longo do dia e levantam duas hipóteses principais que são 

sistematizadas junto com a professora. São elas: a altura do Sol no céu determina o quanto 

ele nos aquece; e o acúmulo de energia que a Terra recebe do Sol causa a variação de 

temperatura ao longo do dia. Os diálogos ocorrem frente à paisagem que se encontra no 

caminho para a escola, no pátio desta, ou na sala de aula, A discussão dessas hipóteses 

permite que sejam iniciados, para um maior aprofundamento pelo professor ao usar o material 

com sua turma,  conteúdos de Física e de Astronomia tais como: Fluxo Solar, Insolação de um 

lugar em diferentes latitudes, movimento aparente do Sol, bem como diversos fenômenos que 

explicam o roteiro, ou em outras palavras, os ganhos e perdas da energia solar na atmosfera e 

na superfície da Terra – reflexão, irradiação, convecção, condensação, absorção espalhamento 

- através da discussão de fatores que interferem no Balanço Energético da Terra. É nossa 

expectativa que o material possa ser utilizado junto aos alunos como um instrumento a 

instigar o desenvolvimento desses conteúdos pelo professor. 

No texto que segue apresentamos, no Capítulo 2, uma discussão sobre as relações 

entre Astronomia e Ambiente e sua importância para a educação. Trazemos ainda reflexões 

sobre o ensino de Astronomia e Ambiente no Ensino Médio, considerando o que os PCNEM 

(BRASIL, 2000), os PCN+ (BRASIL, 2002) e as propostas da Base Nacional Curricular 

Comum – BNCC (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018) sugerem sobre o trabalho com esses temas 

nesse nível de ensino, e ressaltando-se, daqueles documentos, em que temas e momentos 

Astronomia e Ambiente– foco indireto da nossa discussão - é sinalizada para ser trabalhada. 

No Capítulo 3, apresentamos algumas considerações sobre a ideia de “problematização” e os 

três “momentos pedagógicos” como propostos por Angotti e Delizoicov (1991), os quais 

foram uma das bases para a concepção do nosso produto. 

No Capítulo 4 trazemos esclarecimentos acerca do formato, linguagem e conteúdo 

abordado no produto: discutimos como a intenção de se produzir um material que, em muitos 

momentos, venha a ser utilizado pelo estudante como o principal agente de mediação 
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pedagógica leva a preocupações específicas sobre as características desse material; 

desenvolvemos um relato mais detalhado sobre o percurso que nos levou às problematizações 

e às hipóteses que estruturam os diálogos de nosso texto; e por fim, ali, ressaltamos e 

apresentamos uma revisão dos conhecimentos da Física que permitirão ao professor dialogar 

com os alunos sobre as questões e hipóteses abordadas. 

No Capítulo 5, apresentamos as considerações feitas por professores e licenciando de 

Física que tiveram a oportunidade de interagir com o material, e discorreremos sobre como 

essas avaliações e considerações serão considerados na melhoria do material. 

Por fim, no Capítulo 6, trazemos nossas considerações finais acerca do que 

alcançamos com o produto aqui apresentado, nossos aprendizados e perspectivas em relação 

ao mesmo e ao nosso processo de formação e atuação profissional, ao chegarmos ao final de 

nossa pesquisa.  
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2 CORRELAÇÕES ENTRE ASTRONOMIA E AMBIENTE E ENSINO DE FÍSICA 

 

Motivar e oferecer apoio ao professor de Física para que desenvolva suas aulas 

partindo da discussão de temas que explorem correlações entre Astronomia e Ambiente é a 

principal contribuição que pretendemos com a realização de nossa pesquisa e o 

desenvolvimento do nosso material de ensino. Na sessão 2.1 desse Capítulo, portanto, 

trazemos algumas reflexões sobre a importância de um ensino que parta dessa perspectiva. 

Entendemos que essa abordagem é importante para que os alunos adquiram uma consciência 

da sua relação com o ambiente, seja compreendendo as interações de que este último participa 

com o entorno imediato, inclusive no que concerne às interações com os seres humanos, seja 

compreendendo, também, ocorrências devido à natureza mais global, planetária e cósmica, 

desse ambiente. Em que pesem as ações humanas no entorno local e global, e até para 

compreender melhor o impacto dessas ações, é fundamental, na formação do estudante de 

Ensino Médio, que ele perceba esse ambiente como algo que também é moldado por outros 

corpos do Universo, em particular, no caso dos aspectos que selecionamos para abordar, pela 

influência térmica e luminosa do Sol. 

Em seguida, na sessão 2.2 trazemos uma análise das orientações do MEC sobre o 

ensino desses temas na Educação Básica, onde buscamos identificar justificativas e conteúdos 

defendidos nos documentos nacionais para que esses temas fossem incluídos no currículo das 

escolas, durante o Ensino Médio. Com isso, poderemos situar nossas contribuições de forma 

mais integrada com as orientações que as escolas procuram atender, em seu dia a dia. 

2.1 CORRELAÇÕES ENTRE ASTRONOMIA E AMBIENTE: A IMPORTÂNCIA DE SUA 

PRESENÇA NO ENSINO 

 

Como sabemos, em grande parte do globo terrestre, dia após dia o Sol nasce no lado 

Leste e se põe no lado Oeste, e ao contrário do que muitas pessoas podem ter aprendido sem 

serem estimuladas a realizar observações, ele não surge (nem desaparece) num mesmo ponto 

do horizonte. Observando o nascer Sol no final do ano de nosso calendário, por volta de 20 de 

dezembro, notamos ele nascendo em determinado lugar. Ao longo dos dias seguintes o ponto 

do nascer se desloca pouco a pouco em posições mais ao Norte daquele local, e por volta do 

meio do ano, em torno de 20 junho, ele para de nascer sempre mais ao Norte do que no dia 

anterior. O seu ponto de nascimento passa a se deslocar novamente, lentamente, rumo ao 

mesmo local onde nasceu em dezembro, mais ao Sul. O que chamamos de Leste verdadeiro, é 
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o ponto que fica na metade do caminho, entre os extremos onde ele nasceu em dezembro e 

junho; de modo que ele nasce exatamente no Leste somente em dois dias do ano, um dia (em 

torno do dia 20) em março e o outro, em setembro. Essa dança do Sol se repete ano após ano, 

e é acompanhada por um ciclo de mudanças que acontecem no ambiente ao nosso redor. 

Algumas dessas mudanças são sincronizadas de forma bem direta com esse movimento do 

nascente. 

 É possível perceber uma relação direta desse ciclo do local do nascente – ou 

concomitantemente, do poente – com o tempo de iluminação que recebemos do Sol, ao longo 

de um dia. Dependendo do local onde o Sol nasce, e consequentemente o período do ano em 

que estamos, é possível notar que o ambiente apresenta características diferentes, seja um 

período mais chuvoso, uma época de safra de uma fruta específica, ou um período mais 

propício para o plantio de determinada semente. Esse é apenas um exemplo de como 

Astronomia e ambiente estão interligados entre si, e influenciam a vida do homem de várias 

maneiras diferentes. 

 Infelizmente essa relação nem sempre é percebida nos dias de hoje, muito devido à 

correria diária na qual estamos imersos, mas também devido a dois outros motivos. O 

primeiro deles é o distanciamento que existe entre o homem contemporâneo e o mundo 

natural. Na maioria dos casos a relação que existe hoje entre homem e natureza pode ser 

definida como uma relação de exploração, tendo-se o homem como mestre e senhor da 

natureza, a qual é tida como algo que existe para suprir as necessidades humanas. Hutchison 

caracteriza essa relação como “o ser humano sendo dominador da natureza” (2000, p. 32), a 

qual teria surgido durante as revoluções científicas e industrial. Segundo o autor: 

Nessa ideia é defendida a concepção do ser humano como separado e 

distante do mundo natural e não-dependente deste para a sua 

sobrevivência. [...] a natureza é explorada para benefícios dos seres 

humanos e tem valor extrínseco apenas em termos de sua utilidade 

para o homem. [...] As investigações científicas exercem um papel 

especial nessa orientação e visam “revelar os segredos da natureza” 

com a finalidade de “domá-la” e “explorar seus recursos ainda não-

descobertos”. (HUTCHISON, 2000, p. 32)  

 O segundo motivo que faz com que não se perceba as correlações existentes entre 

Astronomia e Ambiente, e consequentemente suas influências sobre a nossas vidas, é a visão 

de que para se entender melhor os fenômenos naturais, esses devem ser separados um dos 

outros. Essa visão “exige que fenômenos interdependentes sejam desconectados e isolados 

uns dos outros, no sentido de iluminar todas as variáveis causadoras de confusão” (Hutchison, 
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2000, p. 31). Segundo o autor, esse pensamento é resultado do desenvolvimento da “ciência 

mecanicista”, desenvolvida a partir das visões mecanicistas de mundo, fortalecidas a partir 

dos séculos XVII e XVII, e que possuem características de visão de mundo: reducionistas, 

fragmentistas e compartimentalizadas. 

 Como resultado dessas diferentes visões, a sociedade moderna está enraizada por um 

pensamento considerado antropocêntrico, ou seja, o ser o humano é o mais importante e como 

tal tudo mais que existir deve contribuir para o seu desenvolvimento. Paralelamente, a 

educação acaba tendo muitas vezes “enfoques cientificistas ou tecnicistas, que valorizam uma 

racionalidade instrumental e enfatizam uma educação cognitivista e conteudista” (JAFELICE, 

2015, p. 58). Esse tipo de educação contribui para a formação de indivíduos insensíveis, tanto 

aos problemas de outros indivíduos, quanto aos problemas ambientais. 

 Deve-se romper com essa visão fragmentada de mundo, que faz com que o ser 

humano não perceba que está ligado e interagindo com o ambiente que o cerca. Para resgatar 

a relação perdida ao longo do tempo entre homem e natureza, é preciso, assim como 

aconteceu na revolução copernicana, retirar o homem do centro. Precisamos estimular uma 

visão biocêntrica do mundo, onde o homem não é visto como dono e senhor da natureza e sim 

como uma espécie entre muitas outras, que interage e depende da natureza para a sua 

sobrevivência.  

Nesse sentido tem se defendido uma abordagem holística para o ensino, pois ela 

reconhece que “todos os fenômenos existem interligados uns aos outros e não podem ser 

completamente compreendidos, exceto em relação uns com os outros” (FERNANDES, 2010, 

p. 104) e também promove a percepção de que “a saúde e bem-estar do ser humano estão 

intrinsecamente relacionadas à saúde do planeta e dependem dela” (Ibdem).  

Nesse cenário, reconhecemos a Astronomia como uma porta de entrada para realizar 

uma educação que possibilite uma formação holística dos indivíduos, como defendido por 

JAFELICE (2010). O autor ressalta que é preciso ir além da visão de Astronomia 

desenvolvida pela sociedade ocidental, onde as “coisas do céu” são vistas separadas das 

“coisas da Terra”. A humanidade, e porque não dizer o planeta Terra em si, sempre teve 

ligações profundas com os fenômenos e ciclos de origem celeste. O estágio atual no qual nos 

encontramos hoje é resultado de relações e interações do planeta com ciclos ditos 

astronômicos, tendo em vista que antes mesmo do surgimento da vida na Terra “já havia uma 

regularidade de caráter astronômico no planeta, pois esse girava em torno de si mesmo e em 

torno do Sol, com alguma regularidade relativa” (JAFELICE, 2010, p. 227). 
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Pode-se dizer, conforme já sinalizamos na Introdução desse texto, que até mesmo o 

surgimento e evolução da vida na Terra são resultados de adaptações às mudanças causadas 

por fatores de origens astronômicas, tais como o ciclo dia e noite e as variações no 

aquecimento do nosso planeta, além das influências causadas pelo ciclo de iluminação e 

marés, pela Lua. Apesar disso, a separação entre homem e ambiente fez com que perdêssemos 

a sensibilidade para perceber essa relação de interdependência. Assim, trabalhar temas de 

Astronomia em uma perspectiva onde não existe essa separação entre “coisas do céu” e 

“coisas da Terra”, conforme defende Jafelice (2000) pode contribuir para evidenciar a estreita 

relação entre sociedade e ambiente, privilegiando a aproximação do homem com o mundo 

natural. 

2.2 OS DOCUMENTOS OFICIAIS E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE FÍSICA 

COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ENTRE ASTRONOMIA E AMBIENTE 

 

Com o objetivo de identificar e refletir sobre qual a visão dos documentos oficiais que 

orientam a Educação Básica no Brasil acerca, inicialmente, da inserção da Astronomia no 

Ensino Médio, e em seguida, também, de preocupações com o meio ambiente, fizemos uma 

análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL; 

2000), Orientações Educacionais Complementares – PCN+ (BRASIL; 2002); e da proposta da 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC. No caso da BNCC analisamos a segunda versão 

lançada após consulta pública (BRASIL; 2016) e depois analisamos a proposta da BNCC para 

o Ensino Médio encaminhada, em abril deste ano, para a discussão no Conselho Nacional de 

Educação (BRASIL; 2018). 

2.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

Iniciamos nossa análise pelos PCNEM, que trazem as orientações iniciais sobre como 

que o Ensino Médio deve ser estruturado e pensado para poder garantir uma aprendizagem 

mais completa dos estudantes. O documento apresenta orientações mais gerais sobre as áreas 

de conhecimento, apresentando quais objetivos de aprendizagem devem ser alcançados pelos 

alunos durante aquele nível de ensino. Destaca-se ali que o principal objetivo deve ser 

propiciar uma formação mais completa aos estudantes, voltada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades que lhes possibilitem exercer sua cidadania de forma mais efetiva. 

É importante ressaltar que os PCNEM não trazem discussões sobre estrutura e organização 
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curricular, se preocupando em discorrer sobre os objetivos, competências e habilidades que 

devem ser desenvolvidas no Ensino Médio. 

Direcionamos nossa análise para a parte do documento que trata da área de 

conhecimento denominada Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, na qual 

estão inseridas as disciplinas de Física, Química, Biologia e Matemática. Antes de entrar 

especificamente nas disciplinas, o documento discorre sobre o que ele chama de sentido de 

aprendizagem na área. Nessa sessão o documento argumenta que o ensino de Ciências deve 

ser voltado para promover uma compreensão mais ampla do mundo natural e social, algo que 

vá além do conhecimento técnico. O estudante deve desenvolver competências que o tornem 

capaz de avaliar e opinar sobre situações em que os conhecimentos da física sejam relevantes, 

como as “escolhas de procedimentos que envolvam menor impacto ambiental sobre o efeito 

estufa ou a camada de ozônio” (BRASIL, 2000, p. 28). 

O documento também critica as abordagens de ensino voltadas exclusivamente para 

formação pré-universitária ou exclusivamente profissionalizante. As primeiras, porque 

focalizam a aquisição de conhecimentos enquanto tópicos disciplinares válidos em si mesmos, 

a serem trabalhados no processo educativo de forma que os estudantes os dominem, e ficando 

reservada ao ensino superior a tarefa de mostrar os significados desses conhecimentos. Já as 

modalidades exclusivamente profissionalizantes teriam como objetivo o desenvolvimento de 

competências específicas voltadas para a vida profissional, fazendo relação com algum 

conhecimento disciplinar necessário, mas deixando em segundo plano a formação mais geral 

para a vida pessoal, social e cultural dos estudantes. O documento assinala que uma formação 

voltada para conhecimentos práticos é sim importante, mas que essa não deve comprometer a 

busca de uma formação mais ampla que permita o desenvolvimento de uma cultura geral aos 

estudantes:  

Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 

envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 

práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 

abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de 

mundo. Para a área das Ciências da Natureza, Matemática e 

Tecnologias, isto é particularmente verdadeiro, pois a crescente 

valorização do conhecimento e da capacidade de inovar demanda 

cidadãos capazes de aprender continuamente, para o que é essencial 

uma formação geral e não apenas um treinamento específico.  

(BRASIL, 1999, p. 6). 
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Quanto ao estudo da Física, os PCNEM o apontam como algo capaz de promover um 

maior entendimento da dinâmica dos fenômenos que acontecem no entorno dos alunos, 

levando-os também a desenvolver uma visão de mundo mais ampla. Para isso o documento 

ressalta que conhecer conceitos, leis e fórmulas presentes nos conhecimentos da Física, por si, 

não é suficiente como objetivo do ensino da disciplina; é preciso fazer com que o aluno 

reconheça nesses conhecimentos significados práticos e relacionados com a sua vivência, de 

modo que a disciplina possa realimentar sua forma de ver o mundo. 

O documento argumenta que um estudo de temas relacionados a questões ambientais 

tem um papel importante no que diz respeito a aproximar as diferentes disciplinas numa 

perspectiva de trabalho interdisciplinar, por exemplo, ao trazer que “a poluição ambiental, por 

sua vez, seja ela urbana ou rural, do solo, das águas ou do ar, não é algo só ‘biológico’, só 

‘físico’ ou só ‘químico’, pois o ambiente, poluído ou não, não cabe nas fronteiras de qualquer 

disciplina, exigindo” (BRASIL, 2000 p. 8).  

Sobre temas de Astronomia, o documento destaca que o estudo da Cosmologia está 

diretamente relacionado com o conhecimento físico, ressaltando como importante, na 

formação dos estudantes desse nível de ensino, a sistematização das ideias gerais sobre o 

Universo que se amparem numa visão cosmológica atualizada. (BRASIL, 2000). 

O documento destaca ainda que o aprendizado de Física possibilita aos estudantes os 

conhecimentos necessários para que possam compreender as notícias científicas veiculadas 

nos diferentes meios de comunicação. Nesse sentido, o orienta sobre a necessidade de se 

debater temas como as missões espaciais e a possibilidade de colisão de asteroides com a 

Terra. O documento também aponta que os modelos geocêntrico e heliocêntrico numa 

perspectiva histórica são importantes para o ensino de uma Física resultante da construção 

humana, sujeita a diferentes intepretações e transformações ao longo do tempo. O estudo das 

transformação e produção de energia numa perspectiva histórica, permite compreender 

melhor como a humanidade obteve o domínio dessas transformações, bem como os 

problemas que hoje ela se depara a esse respeito. 

Posteriormente aos PCNEM foi lançado um novo documento, os PCN+, que tinha 

como objetivo complementar as ideias apresentadas no documento anterior. Seguindo uma 

linha de pensamento parecida com o seu antecessor, os PCN+ também ressaltam a 

necessidade de que a aprendizagem dos estudantes seja organizada em torno do 

desenvolvimento das competências necessárias para que possam atingir os objetivos de 

aprendizagem estabelecidos para o fim da Educação Básica. Para isso, o novo documento traz 
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uma orientação de como estruturar os currículos das disciplinas das áreas de conhecimento de 

forma a priorizar o desenvolvimento das competências específicas de cada uma delas.  

Para o documento os objetivos de aprendizagem pertinentes à área de Ciência da 

Natureza e suas Tecnologias, podem ser organizados em três conjuntos de competências são 

eles: representação e comunicação, que comtempla os objetivos de aprendizagem voltados o 

reconhecimento, utilização e interpretação da linguagem científica; investigação e 

compreensão com os objetivos ligados ao entendimento dos conceitos e procedimentos 

utilizados pela ciência; e a contextualização sócio-cultural com os objetivos voltados para a 

compreensão do conhecimento científico como uma construção humana e como ele influencia 

a nossa vida. 

As disciplinas que compões a área de Ciências da Natureza possuem características 

comuns, o que demanda que o trabalho didático e pedagógico se estruture de forma a 

expressar essa relação entre Química, Física, Biologia e Matemática. Também se torna 

necessário que a estruturação do programa de ensino dessas disciplinas, devem incorporar 

conteúdos referentes às suas áreas afins, como a Astronomia por exemplo, assim como os 

aspectos ambientais devem ser trabalhados de forma contextualizada ao desenvolvimento do 

conhecimento científico, e não de forma isolada ou como anexo, como acontece normalmente. 

No que diz respeito ao ensino de Física, os PCN+ reafirmam o que já havia sido 

apresentado nos PCNEM, a necessidade de se atribuir maior significado aos conhecimentos 

da disciplina, de forma que eles assumam um papel de instrumento para a compreensão do 

mundo, proporcionando a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 

instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. Para isso, o ensino de Física 

deve possibilitar o desenvolvimento das competências específicas da disciplina, que atreladas 

aos objetivos de aprendizagem possibilitem aos jovens a percepção, compreensão e interação 

com os fenômenos naturais e tecnológicos presentes em sua vida, seja em um entorno 

imediato ou em uma escala universal. 

Nesse sentido, o documento apresenta os principais objetivos de aprendizagem 

específicos da disciplina de Física, relacionados aos três conjuntos de competências, sendo em 

alguns casos apresentados os exemplos de conteúdos que podem ser trabalhados para atingi-

los. Como o nosso objetivo é uma análise de como o ensino de Física relacionado aos temas 

de Astronomia e Ambiente aparece nos documentos oficiais, destacamos aqui os objetivos 

que apresentam relação com temas dessa área de conhecimento, bem como àqueles que 

julgamos apresentarem subsídios para a utilização do nosso material de ensino. 
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No conjunto de competências relacionados à representação e comunicação, o 

documento destaca dois objetivos de aprendizagem, que estão relacionados com a abordagem 

feita no nosso material. Ele ressalta que ao final do Ensino Médio o aluno deve ser capaz de 

“construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas; [...] para, por exemplo, 

descrever [...] a posição relativa do Sol ao longo do dia ou do ano” (BRASIL, 2002, p. 63). 

Da mesma forma deve ser capaz de “ler e interpretar corretamente tabelas, gráficos, esquemas 

e diagramas apresentados em textos. Por exemplo, interpretar um gráfico de crescimento, ou 

da variação de temperaturas ambientes” (BRASIL, 2002, p. 63).  

O documento ainda traz outros objetivos relacionados com temas que se situam numa 

interface entre Astronomia e Ambiente, por exemplo, quando defende que o aluno deve 

“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” (BRASIL, 2002, p. 66-67). Ou ainda ao trazer a necessidade 

de “reconhecer a existência de invariantes que impõem condições sobre o que pode e o que 

não pode acontecer em processos naturais, para fazer uso desses invariantes na análise de 

situações cotidianas” (BRASIL, 2002, p. 65), entendemos que esse objetivo está bem 

relacionado com a proposta do nosso material. Destacamos por fim, um objetivo relacionado a 

uma visão mais socioambiental, onde o aluno deve ser levado a refletir, argumentar e se 

manifestar frente às situações que ocorram no lugar onde vive. 

Promover situações que contribuam para a melhoria das condições de vida 

da cidade onde vive ou da preservação responsável do ambiente, conhecendo 

as estruturas de abastecimento de água e eletricidade de sua comunidade e 

dos problemas delas decorrentes, sabendo posicionar-se, argumentar e emitir 

juízos de valor. (BRASIL, 2002, p. 68) 

Ao relacionar temas de Astronomia com as competências que se pretende desenvolver 

nos estudantes, os PCN+ sugerem que esses temas são importantes para que o aprendizado 

das ciências naturais se torne mais significativo e motivador, algo que já vem sendo discutido 

por pesquisas de ensino na área (LANGHI; NARDI, 2014; SOLER; LEITE, 2012). No que se 

refere a abordagens de temas ligados ao ambiente, são dadas orientações que convergem para 

pontos, que o ensino de Ciências pode promover a conscientização diante de uma postura 

excessivamente consumista que identificamos hoje nas sociedades, e favorecer uma melhor 

utilização dos recursos naturais da Terra. 

Após relacionar os objetivos de aprendizagem com o conjunto de competências a 

serem desenvolvidas, o documento apresenta uma sugestão de como estruturar o currículo da 
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disciplina de Física, para que ao final da Educação Básica essas competências e objetivos 

sejam alcançados pelos jovens. Os PCN+ defendem que o ensino de Física deve procurar 

formar um jovem capaz de compreender e interagir com os fenômenos físicos que acontecem 

no seu entorno, independente se queira ou não aprofundar seus estudos em outro nível de 

ensino. Nesse sentido, defende que a estruturação do currículo da disciplina deve levar em 

conta o seu significado e não o sequenciamento dos conteúdos programáticos, e para isso 

sugere a organização do currículo em Temas Estruturadores. 

Os temas estruturadores organizam o currículo levando em conta as áreas do 

conhecimento tradicionalmente trabalhadas, como mecânica e termologia por exemplo, mas 

buscando estruturar tais conhecimentos em função das competências e habilidades que se 

deseja desenvolver nos alunos. O documento apresenta seis temas estruturadores, entre eles o 

tema Universo, Terra e Vida, que traz conhecimentos referentes à Astronomia. O documento 

defende que esse tema é fundamental para que o jovem entenda o seu papel na história do 

Universo, permitindo que ao final da Educação Básica ele possa compreender o as hipóteses, 

modelos e formas de investigação da origem e evolução do Universo onde vive. Nota-se aqui 

o destaque dado à Cosmologia, pela importância de os alunos aprenderem sobre a origem e 

evolução do Universo, pois “esses assuntos podem permitir reconhecer a presença da vida 

humana no Universo como uma indagação filosófica e também das condições físicas, 

químicas e biológicas para sua existência”. (BRASIL, 2002, p. 79). 

Na descrição desse tema estruturador o documento defende que os temas de 

Astronomia devem surgir como sendo uma resposta aos questionamentos dos jovens sobre os 

mistérios da vida e do Universo, nesse sentido é fundamental que eles tenham contato com 

temas como as conquistas espaciais, o universo das estrelas e até mesmo quais condições para 

que haja vida fora da Terra. Defende também a necessidade de um estudo da natureza das 

interações gravitacionais, tendo em vista que as escalas de massas presentes no Universo são 

bem maiores que as encontradas na Terra. Finaliza apontando a importância de estudar a 

relação entre o mundo das partículas elementares e o mundo das estrelas e galáxias, levando 

assim a uma compreensão da origem da vida no Universo. 

O tema Universo, Terra e Vida é dividido em três unidades temáticas, com o objetivo 

de facilitar o trabalho e contribuir como alternativa para contornar possíveis limitações de 

tempo, pois possibilita uma melhor organização das atividades e possíveis escolhas quanto a 

qual unidade enfatizar.  
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A unidade Terra e Sistema Solar seria a mais fortemente relacionada aos enfoques do 

nosso material. Aborda temas mais voltados para uma compreensão dos movimentos dos 

astros, as interações gravitacionais e a relação Terra-Lua-Sol. Em Universo e Sua Origem são 

apresentados temas relacionados com a compreensão dos modelos propostos para a origem do 

Universo, as formas utilizadas para a sua investigação e as ordens de grandezas das medidas 

astronômicas. Por fim Compreensão Humana do Universo, que foca no estudo dos modelos 

explicativos do Universo segundo diferentes culturas; compreender os aspectos dos modelos 

explicativos do Universo, segundo a ciência, e como esses modelos influenciam na cultura e 

vida humana 

É possível encontrar temas referentes a temática Ambiental no tema estruturador 

Calor, ambiente e usos de energia. Nele, o documento argumenta que através do estudo do 

calor e das propriedades térmicas dos diferentes materiais é possível desenvolver 

competências que possibilitem que os alunos possam “compreender e lidar com as variações 

climáticas e ambientais como efeito estufa, alterações na camada de ozônio e inversão 

térmica, fornecendo elementos para avaliar a intervenção da atividade humana sobre essas 

variações” (BRASIL, 2002, p. 73). Para isso se faz necessário um estudo das propriedades do 

calor e das fontes de energias térmica, sobre sua transformação em outros tipos de energia, o 

que possibilita uma discussão sobre seu uso social e os impactos ambientais resultantes. 

Esse tema também é divido em unidades temáticas, onde é possível identificar dois 

objetivos que no nosso entendimento estão diretamente relacionados com a as discussões 

feitas no nosso material. São eles “reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os 

diferentes processos de troca de calor, identificando a importância da condução, convecção e 

irradiação em sistemas naturais e tecnológicos” (BRASIL, 2002, p. 73) e “compreender a 

relação entre variação de energia térmica e temperatura para avaliar mudanças na temperatura 

e/ou mudanças de estado da matéria em fenômenos naturais ou processos tecnológicos” 

(BRASIL, 2002, p. 74). 

2.2.2 Base Nacional Comum Curricular  

 

Analisamos inicialmente a segunda versão do documento da BNCC apresentado pelo 

Ministério da Educação em abril de 2016, após ser submetido à consulta pública. No que se 

refere ao ensino de Ciências Naturais na etapa do Ensino Médio, o documento argumenta que 

por se tratar de uma fase final da Educação Básica, tem um papel de consolidar os 

conhecimentos trabalhados no ensino fundamental. Os alunos desse nível de ensino, por 



33 
 

possuírem uma maior maturidade, podem ser apresentados de forma mais aprofundada aos 

conhecimentos e características específicas referentes aos componentes disciplinares das 

Ciência Naturais (Química, Física e Biologia). 

No Ensino Médio, com a maior vivência social e maturidade de jovens 

e adultos, os conceitos de cada componente curricular podem ser 

aprofundados em suas especificidades temáticas e em seus modelos 

abstratos, ampliando a leitura do mundo físico e social [...]. Também 

podem ser aprofundados os modos de pensar e de falar próprios da 

cultura científica, situando-a entre outras formas de organização do 

conhecimento, e de compreender os processos históricos e sociais de 

produção científica. (BRASIL, 2016, p. 600) 

Sobre o ensino de Física, o documento defende a importância do estudo da disciplina 

para que os estudantes desenvolvam uma maior compreensão do mundo que os rodeia. Os 

princípios da Física devem ser abordados visando fazer com que os estudantes compreendam 

os fenômenos físicos que acontecem ao seu redor. Como exemplo o documento cita que os 

estudo da conservação, conversão e degradação da energia, é fundamental para a 

compreensão de fenômenos como a variação da cor do céu ou de uma chama, a radiação solar 

e explosão de uma estrela (BRASIL, 2016). 

Para a organização do currículo da disciplina, o documento propõe unidades de 

curriculares, que agrupam as diferentes temáticas e campos de conhecimentos tratados na 

Física. As unidades curriculares para a disciplina de Física são as seguintes: Movimentos de 

Objetos e Sistemas, aborda os conteúdos de Mecânica; Energia e suas Transformações, traz 

conteúdos de Termologia; Processos de Comunicação e Informação, com conteúdo de Ondas 

e Óptica; Eletromagnetismo – Materiais e Equipamentos, traz Eletricidade e 

Eletromagnetismo; Matéria e Radiação – Constituição e Interações, aborda conteúdos de 

Física Moderna e Contemporânea; e por fim Terra e Universo – Formação e Evolução, com 

conteúdo de Astronomia. 

Na descrição das unidades curriculares, onde é explicitado de forma sucinta as 

temáticas que fazem parte de cada uma delas, são indicados temas relacionados com 

Astronomia e Ambiente. Por exemplo, na unidade Energias e suas Transformações o 

documento traz que um dos pontos que devem ser contemplados é a análise “processos 

naturais e tecnológicos e questionam-se desequilíbrios ambientais pela crescente exploração 

de recursos naturais” (BRASIL, 2016). Como mencionado anteriormente, os temas referentes 

a Astronomia, aparecem na unidade Terra e Universo – Formação e Evolução, que aparece 

descrita da seguinte forma: 
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Da gravitação universal que coordena a dança dos corpos celestes, até 

as hipóteses sobre os primeiros momentos do surgimento das forças e 

do nucleossíntese primitivo, estuda-se a visão contemporânea do 

Universo e nele galáxias e estrelas, comparando-se com a herança de 

cosmologias de outras épocas. O estudo do funcionamento e da 

evolução de estrelas dá lugar à compreensão da formação de nosso 

Sistema Solar e à investigação de condições para que surja a vida em 

outras partes do Universo. (BRASIL, 2016) 

 O documento da BNCC traz ainda os objetivos de aprendizagens, que devem ser 

alcançados ao final da etapa do ensino médio. Cada objetivo é relacionado com o que o 

documento chama de eixos formativos, que estão relacionados às várias dimensões do 

conhecimento da Física. São eles: conhecimento conceitual (CC) ligado aos diferentes 

conceitos científicos que fazem parte da disciplina; contextualização social, cultural e 

histórica (CSCH) remete a necessidade de uma contextualização do conhecimento, para que 

se perceba a Física como resultado de uma construção humana e que tem implicações na 

sociedade; processos e práticas de investigação (PPI) está ligada aos métodos e 

procedimentos para construção dos conhecimentos científicos, prezando em contemplar a 

perspectiva investigativa; e linguagem das ciências (CL) contempla as diferentes formas de 

expressão próprias da Física, como gráficos, tabelas, esquemas e até mesmo o próprio sentido 

de termos usados na disciplina. A tabela 01, apresenta a relação entre os objetivos de 

aprendizagem, eixos formativos e a temática Astronomia e Ambiente. 

Tabela 01 – Objetivos de Aprendizagem presentes na BNCC relacionados com a temática Astronomia 

e Ambiente.  

Objetivos de Aprendizagem Eixos Formativos Temática 

Identificar processos de trocas térmicas e mudanças de 

temperatura, como condução, convecção e irradiação, em 

ciclos naturais e equipamentos como fornos, 

refrigeradores e caldeiras, representando esses processos 

em diagramas e modelos cinéticos 

CC, CSCH Ambiente 

Analisar fontes de energia de grande escala, como 

petróleo, hidrelétricas e termelétricas, considerando seu 

sentido econômico e social, os impactos ambientais e 

climáticos, a viabilidade e custo de alternativas como 

biocombustíveis, usinas eólicas e coletores solares 

CSCH Ambiente 

Compreender a relação entre o desenvolvimento das 

máquinas térmicas na Primeira Revolução Industrial e o 

surgimento da termodinâmica, avaliando transformações 

econômicas, sociais e ambientais que têm ocorrido desde 

então 

CSCH Ambiente 

Compreender a relação entre o desenvolvimento do 

eletromagnetismo e a Segunda Revolução Industrial, 

assim como avaliar seus impactos ambientais, sociais e 

CSCH Ambiente 
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culturais 

Analisar o funcionamento de usinas elétricas, 

comparando as de fonte hídrica, térmica ou de diferentes 

coletores solares; estudar a distribuição e o consumo de 

energia elétrica, com seu alcance econômico e seus 

impactos ambientais e sociais 

CSCH Ambiente 

Explicar as interações astronômicas, em diferentes 

âmbitos, do Sistema Solar ao intergaláctico, utilizando o 

conhecimento da atração gravitacional para identificar e 

estimar distâncias, massas, energias e tempos envolvidos 

CC Astronomia 

Apresentar modelo simplificado da formação e 

constituição de estrelas, em função da auto-gravitação de 

nuvens de hidrogênio, das reações de fusão em seu 

interior e da pressão de radiação resultante que se 

contrapõe à pressão gravitacional 

CC Astronomia 

Identificar etapas da evolução de estrelas de diferentes 

dimensões, estimadas em função de suas cores, brilhos e 

outras características observáveis e de modelos que 

interpretam seus comportamentos 

CC, CSCH Astronomia 

Compreender a origem dos elementos químicos, desde a 

nucleossíntese primitiva de hidrogênio, hélio e lítio à 

nucleossíntese que se processa até o Ferro no interior das 

estrelas e a de elementos mais pesados em supernovas 

CC Astronomia 

Compreender aspectos básicos do modelo padrão do Big 

Bang para a formação do Universo, localizando e 

descrevendo os principais eventos espaço-temporais que 

o caracterizam e identificando algumas lacunas desse 

modelo 

CC Astronomia 

Identificar os eventos associados à exploração do cosmo, 

relacionando-os a contextos históricos, políticos e 

socioculturais, como a corrida espacial, a Guerra Fria e a 

disputa política e econômica entre nações 

CSCH Astronomia 

Consultar fontes, sistematizar informações e avaliar 

criticamente as hipóteses científicas e condições para a 

existência de vida fora da Terra, também exploradas em 

obras de ficção literária e cinematográfica 

CC, CSCH, PPI Astronomia 

Comparar modelos explicativos da origem e da 

constituição do Universo, segundo diferentes épocas e 

culturas, tais como a cosmologia de povos primitivos, a 

do mundo grego do geocentrismo ao heliocêntrico 

CSCH Astronomia 

Produzir textos utilizando unidades cosmológicas, como 

unidade astronômica, ano-luz e parsec, comparando com 

as do cotidiano, para estimar distâncias e tempos de 
percurso da luz de planetas e estrelas e galáxias, 

avaliando limites de viagens no espaço sideral 

LC Astronomia 

FONTE: o próprio autor. 

Também analisamos a BNCC divulgada em abril de 2018, esse documento foi 

apresentado para ser votado no Conselho Nacional de Educação e foi elaborado de acordo 
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com as características da Reforma do Ensino Médio, regulamentada pela lei 13.415/2017. 

Uma das mudanças mais significativas propostas pela reforma, foi a não obrigatoriedade das 

disciplinas da área de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). Como resultado, a 

nova versão da BNCC não discute essa área com tanta profundidade como a versão anterior 

da BNCC. 

Essa versão da BNCC intitula a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e a 

apresenta de forma semelhante a versão anterior no que diz respeito aos seus objetivos e 

justificativa. Essa versão também apresenta como um dos objetivos do ensino das Ciências 

Naturais na etapa do ensino médio, como sendo o de promover uma sistematização e 

aprofundamento do que foi discutido no ensino fundamental. Para o documento isso significa: 

[...] focalizar a interpretação de fenômenos naturais e processos 

tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a apropriação de 

conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências 

da Natureza. Significa, ainda, criar condições para que eles possam 

explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica, 

situando-a como uma das formas de organização do conhecimento 

produzido em diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-

lhes apropriar-se dessas linguagens específicas. (BRASIL, 2018) 

 O documento apresenta três temáticas nas quais esse aprofundamento deve ser feito, 

são elas:  Matéria e Energia; Vida e Evolução; e Terra e Universo. Na temática Matéria e 

Energia o documento propõe um aprofundamento do que já foi discutido o estudo de 

materiais e suas transformações, diversificando as situações-problemas trabalhadas e que 

permitam aplicação do conhecimento em situações com um nível de abstração maior. A 

BNCC propõe uma unificação das duas outras temáticas, de forma que no ensino médio possa 

ser trabalhado de forma simultânea, tanto os conhecimentos referentes a origem e manutenção 

da vida no Universo, quanto as dinâmicas das interações gravitacionais. Um trabalho desse 

tipo pode contribuir com explicação, por exemplo dos “processos estelares, datações 

geológicas e formação da matéria e da vida”. (BRASIL, 2018). 

 Além do aprofundamento dessas temáticas, a BNCC ainda propõe que os estudantes 

possam ampliar sua capacidade investigativa, partindo da discussão e comparação dos 

diversos modelos explicativos existentes na área. Além disso, os estudantes também devem 

aprender a se comunicar em diferentes contextos, utilizando da linguagem específica da área 

das Ciências Naturais. Por fim, o documento também defende a necessidade de os estudantes 

desenvolverem a capacidade de refletir a respeito das tecnologias, se posicionando a respeito 

tanto dos meios de produção, quanto sobre a sua influência na sociedade. 
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Para que esses objetivos possam ser alcançados são apresentadas três competências 

especificas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em conjunto com as 

habilidades que devem ser alcançadas em cada uma delas ao final do ensino médio.  

Dentre essas competências as duas primeiras estão ligadas as temáticas de Astronomia 

e Ambiente. De acordo com a primeira delas, deve-se fazer uma análise dos fenômenos 

naturais e tecnológicos (competência 1), baseando-se nas “relações entre matéria e energia, 

para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem 

impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou 

global” (BRASIL, 2018).  

Uma outra competência refere-se a fazer interpretações sobre a dinâmica da vida, tanto 

da Terra, quanto do Cosmos (competência 2) a fim de “elaborar argumentos, realizar 

previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar 

decisões éticas e responsáveis” (BRASIL, 2018). Na tabela 02, apresentamos a habilidades 

propostas na BNCC para essas competências, que possuem relação com a temática 

Astronomia e Ambiente. 

Tabela 02 – Objetivos de Aprendizagem presentes na BNCC relacionados com a temática Astronomia 

e Ambiente.  

Habilidades Competências Temática 

Analisar e representar as transformações e conservações em 

sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e 

de movimento para realizar previsões em situações 

cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso 

racional dos recursos naturais. 

Competência 1 Ambiente 

Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e 

produtos à saúde e ao ambiente, considerando sua 

composição, toxicidade e reatividade, como também o nível 

de exposição a eles, posicionando-se criticamente e 

propondo soluções individuais e/ou coletivas para o uso 

adequado desses materiais e produtos. 

Competência 1 Ambiente 

Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas 

que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o 

consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade 

de recursos, a eficiência energética, a relação 

custo/benefício, as características geográficas e ambientais, 

a produção de resíduos e os impactos socioambientais. 

Competência 1 Ambiente 

Interpretar formas de manifestação da vida, considerando 
seus diferentes níveis de organização (da composição 

molecular à biosfera), bem como as condições ambientais 

favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra 

quanto em outros planetas. 

Competência 2 
Astronomia 

e Ambiente 

Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos Competência 2 Astronomia 
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de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com 

base na análise das interações gravitacionais. 

Justificar a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das 

políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do 

planeta. 

Competência 3 Ambiente 

FONTE: o próprio autor. 

 A BNCC também cita os possíveis conteúdos que podem ser trabalhados, para que se 

possam desenvolver as competências e habilidades referentes a área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias. É possível identificar que a propostas de discussões presentes no nosso 

material relaciona-se muito bem com os conteúdos apresentados para competência 1, são eles: 

ciclo da água; leis da termodinâmica; espectro eletromagnético; poluição; desmatamento; 

camada de ozônio e efeito estufa. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA PROBLEMATIZAÇÃO E DO DIÁLOGO NO ENSINO DE 

FÍSICA 

 

A importância da problematização tem sido tema de algumas pesquisas na área de 

ensino de Ciências, onde se tem discutido tanto os diferentes sentidos atribuídos ao termo 

problema, quanto as possíveis formas de se desenvolver problematizações em sala de aula 

(DELIZOICOV, 2005; SILVA e PENIDO, 2013; RICARDO, 2010; CAPECCHI, 2013).  

Em Delizoicov (2005) encontramos uma discussão sobre os diferentes sentidos 

atribuídos a problematização no contexto escolar. Para ele, um dos sentidos comuns 

empregados ao termo remete a resolução de problemas usualmente tratada pelos professores 

de Física por meio das listas de exercícios, que ele então aponta que funciona como forma de 

consolidar o processo de aprendizagem. 

O autor relaciona essa concepção de problema às ideias apresentadas por Tomas 

Khun, que considerava a resolução de problemas do tipo exercícios como algo necessário para 

que o aprendiz contextualizasse e se apropriasse do “conteúdo cognitivo” das formulações 

contidas nos conhecimentos da Física (Kuhn 1975, apud DELIZOICOV, 2005).  

Assumindo um caminho que podemos dizer inverso, Ricardo (2010) apresenta a ideia 

de problematização como sendo algo que “consiste na construção de situações-problema que 

irão estruturar as situações de aprendizagem, dando-lhes um significado percebido pelos 

alunos”. Nessa perspectiva, o problema não é tratado como algo posterior que venha a 

consolidar a compreensão dos conceitos físicos estudados. Problemas bem definidos e que 

sejam significativos para os alunos são capazes de conduzi-lo em direção ao conhecimento 

que se almeja. 

Esse pensamento se insere no que Delizoikov tratou como (DELIZOIKOV, 2005) um 

segundo sentido para o termo problema, no qual a resolução de problemas é adotada como 

sendo não uma estratégia de consolidação, mas da própria gênese do conhecimento. Parte-se, 

nesse momento, de contribuições do filósofo da ciência Gaston Bachelard, quando este 

ressalta que, a resolução, e antes disso, a formulação de problemas, é condição fundamental 

para a produção do conhecimento científico: 

Antes de tudo mais, é preciso saber formular problemas. E seja o que 

for que digam, na vida científica, os problemas não se apresentam por 

si mesmos. É precisamente esse sentido do problema que dá a 

característica do genuíno espírito científico. Para um espírito 

científico, todo conhecimento é resposta a uma questão. Se não houve 

questão, não pode haver conhecimento científico. Nada ocorre por si 
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mesmo. Nada é dado. Tudo é construído. Bachelard (1977, apud 

DELIZOICOV, 2005; p. 3) 

Segundo Bachelard os alunos já chegam à sala de aula com um conhecimento pré-

concebido, o “conhecimento vulgar” (concepções alternativas) fruto das suas experiências 

cotidianas, e esse conhecimento se configura como obstáculo para a aprendizagem dos 

conceitos científicos. Não bastaria apenas o professor saber da existência do “conhecimento 

vulgar”, seria preciso trabalhá-lo ao longo do processo educativo a fim de provocar rupturas 

capazes de levar à superação desse conhecimento.  

Delizoikov (2005) segue o filósofo quando este propõe que é papel do professor, 

portanto, problematizar os conhecimentos dos alunos acerca dos conteúdos de ensino. As 

concepções alternativas e mesmo as lacunas de conhecimentos do aluno devem ser 

conhecidas para que suas limitações sejam evidenciadas, e para que se mostre ao aluno a 

necessidade de novos conhecimentos. Orienta-se então duas estratégias gerais para o 

professor desenvolver a problematização: 

1 - a escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno 

não se formula, de modo que permitam a introdução de um novo 

conhecimento (para o aluno), ou seja, os conceitos, modelos, leis e 

teorias da Física, sem as quais os problemas formulados não podem 

ser solucionados. Não se restringe, portanto, apenas a apresentação de 

problemas a serem resolvidos com a conceituação abordada nas aulas, 

uma vez que esta ainda não foi desenvolvida! São, ao contrário, 

problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a necessidade 

de apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem e que ainda 

não foi apresentado pelo professor. É preciso que o problema 

formulado tenha uma significação para o estudante, de modo a 

conscientizá-lo que a sua solução exige um conhecimento que, para 

ele, é inédito; 

 

2 - um processo pelo qual o professor ao mesmo tempo que 

apreende o conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão 

em sala de aula, com a finalidade de localizar as possíveis 

contradições e limitações dos conhecimentos que vão sendo 

explicitados pelos estudantes, ou seja, questiona-os também. Se de um 

lado o professor procura as possíveis inconsistências internas aos 

conhecimentos emanados das distintas falas dos alunos para 

problematizá-las, tem, por outro, como referência implícita o 

problema que será formulado e explicitado para os alunos no 

momento oportuno bem como o conhecimento que deverá 

desenvolver como busca de respostas. A intenção é ir tornando 

significativo, para o aluno, o problema que oportunamente será 

formulado. (DELIZOIKOV; 2015; p. 6). 
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Trabalhar com problematização nessa perspectiva exige novas ações do trabalho 

docente, pois as contradições apresentadas pelos alunos podem assumir diferentes níveis de 

complexidade e faz-se necessário, portanto, vincular o processo de problematização ao 

diálogo a ser desenvolvido com o aluno. É fundamental, portanto, o papel do professor, daí 

porque ao assumirmos a preocupação com uma abordagem problematizadora em nosso 

material. Entendemos, assim, que é também essencial mobilizar e dar condições ao professor 

para que este venha a apoiar o aluno na construção dos novos conhecimentos.  

Pretendemos no nosso material fazer com que os alunos se deparem com 

questionamentos, alguns dos quais eles já tenham se perguntado a respeito, e outros, que 

venham a ser suscitados a partir dos diálogos que desenvolvemos por meio dos personagens 

da nossa narrativa. É interessante, na problematização, que se propicie uma valorização, mas 

também uma auto-crítica sobre os conhecimentos prévios dos alunos, quando pertinente, de 

modo a levá-los à percepção da necessidade de se apropriar de um conhecimento que ainda 

não possuem. Esse conhecimento, o científico, é o que deverá ser buscado (e encontrado de 

forma inicial no material) para que os alunos consigam responder aos questionamentos 

levantados-las. Cabe ainda, em nossa fundamentação, uma reflexão sobre o que vem a ser um 

problema, a fim de que consigamos promover problematizações cabíveis aos alunos futuros 

leitores do nosso material. 

3.1 O QUE É UM PROBLEMA? 

 

O que diferencia um problema de um exercício? Essa é a pergunta que deve estar na 

mente de quem deseja trabalhar com a o ensino por problematização. Nesse sentido, 

consideramos elucidativo acompanhar as reflexões de Peduzzi (1997), quando destaca que 

geralmente os professores desenvolvem a resolução de problemas na sala de aula como se 

fossem simples exercícios, e propõe que é necessário compreender a diferença entre exercício 

e problema. Essa é uma reflexão que dialoga com as diferentes visões sobre problema, que 

discutimos a partir de Delizoikov (2015), na introdução do capítulo, sendo que aquele autor 

opta por não diferenciar as denominações, supondo apenas visões diferentes para um mesmo 

termo.  

Para Peduzzi (1997), enquanto o exercício pode ser visto como uma tarefa onde já se 

conhece os procedimentos necessários para a sua resolução, chegando-se à solução de forma 

quase que automatizada, devido já ter sido realizado repetidas vezes, o problema, para 

Peduzzi, exige uma reflexão sobre os caminhos necessários para resolvê-lo. Isso leva à 
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formulação de hipóteses que devem ser testadas e consequentemente exige tentativas, não 

sendo possível alcançar sua solução de forma rápida: 

De uma forma bastante genérica, pode-se dizer que uma dada 

situação, quantitativa ou não, caracteriza-se como um problema para 

um indivíduo quando, procurando resolvê-la, ele não é levado à 

solução (no caso dela ocorrer) de uma forma imediata ou automática. 

Isto é, quando, necessariamente, o solucionador se envolve em um 

processo que requer reflexão e tomada de decisões sobre uma 

determinada seqüência de passos ou etapas a seguir. (PEDUZZI, 1997, 

p. 229). 

Sendo assim, podemos dizer que um problema é algo novo, onde o aluno ainda não 

tenha se apropriado dos conhecimentos necessários para a sua resolução. Quando isso ocorre, 

ou seja, a apropriação dos conhecimentos para sua resolução, torna-se possível a utilização da 

resolução daqueles problemas na de outros similares, que passarão a ser encarados como 

exercícios. Nesse sentido a diferença entre problema e exercício torna-se algo bastante sutil, 

pois depende de cada indivíduo, ou seja, o que é um problema genuíno para um pode 

configurar-se como exercício para outro (PEDUZZI, 1997). 

3.2 OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS E OS PROCESSOS DE 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Delizoicov (2005), discute as ideias do educador Paulo Freire (1921-1997) sobre a 

necessidade de uma articulação dos conteúdos de ensino com “temas geradores”, 

identificados como temas significativos para promover uma consciência máxima, do aluno, 

acerca da sua realidade. Tais temas devem ser trabalhados através do processo de 

“codificação-problematização-decodificação” (FREIRE, 1975, apud DELIZOICOV, 2005). 

Deve-se problematizar o conhecimento prévio dos alunos através da articulação sistemática 

das situações envolvidas nos temas e da dimensão dialógica do ato educativo. Para que as 

situações problematizadas sejam significativas é importante que o professor escolha temas 

que façam parte do cotidiano dos alunos, a fim de que eles possam externalizar os sentidos 

que atribuem a essas situações, e consequentemente como resultado de uma problematização 

a ser desenvolvida pelo professor, ser possível a apropriação do conhecimento científico. Nas 

palavras de Delizoicov (2005; p. 11), o processo de codificação-problematização-

decodificação defendido por Freire visa: 

[...] primeiro, a apreensão pelo educador do significado atribuído pelo 

aluno às situações, enquanto uma interpretação oriunda da imersão do 

educando nas suas relações cotidianas, de modo que possa ser 
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problematizada sistematicamente. Segundo, a apreensão pelo aluno, 

via problematização -  que explicitamente envolve a formulação de 

problemas a serem enfrentados - de uma interpretação oriunda de 

conhecimentos universais, que será introduzida pelo professor no 

processo de problematização e que já foi previamente planejada e 

estruturada em unidades de ensino. 

É possível estruturar o processo de codificação-problematização-decodificação, a 

partir do que se denominou de “momentos pedagógicos” (ANGOTTI; DELIZOICOV; 1991), 

pensados, a princípio, para a organização das atividades de sala aula. São três:  

No momento de Problematização Inicial o professor promove uma discussão 

problematizada de questões ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam, visando 

fazer uma ligação entre essas situações e o conteúdo específico que pretende ensinar. Essa 

problematização pode ocorrer em dois sentidos, o aluno já pode apresentar algum 

conhecimento – oriundo da sua experiência cotidiana – sobre o assunto que será trabalhado, 

que pode ou não, estar de acordo com os conhecimentos da Física. Por outro lado, a 

problematização poderá permitir que o aluno perceba a necessidade de se apropriar de 

conhecimentos, que ainda não detém, para poder explicar a situação. Por ser um momento de 

compreensão e apreensão dos conhecimentos dos alunos sobre as situações problematizadas, a 

postura do professor deve estar voltada mais para lançar dúvidas do que para dar explicações 

e assim localizar as possíveis limitações dos conhecimentos externalizados pelos alunos. 

 O segundo momento chamado de Organização do Conhecimento, consiste na 

utilização de diversas estratégias para o aprendizado, sob orientação do professor, do 

conhecimento científico necessário para dar sentido a problematização inicial. É nesse 

momento que a resolução de exercícios pode desenvolver um papel formativo, auxiliando na 

assimilação do conhecimento científico estudado. 

 O momento de Aplicação do Conhecimento, destina-se à utilização dos conhecimentos 

que vêm sendo estudados, para interpretar as situações iniciais, ou novas situações que 

necessitem desses mesmos conhecimentos para serem compreendidas. Assim como no 

momento anterior, o professor pode utilizar diversas estratégias, com a finalidade de 

generalizar os conhecimentos que foram estudados no momento anterior, ou seja, de se 

apropriar do conhecimento da Física para compreender situações reais. 

 Silva e Penido (2016) destacam que os momentos pedagógicos ultrapassam uma ideia 

de procedimento metodológico, pois lidam com os conhecimentos iniciais dos educandos o 

que resulta em uma dinâmica constante de desafios. Os autores também fazem uma relação 

entre os momentos pedagógicos e o que eles chamam de processos de problematização em 
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aulas de Física (PPAF); segundo eles cada um dos momentos pedagógicos relaciona-se com 

uma transversalidade do PPAF. Eles denominaram cada dimensão do PPAF da seguinte 

maneira: 

Problematização  do  conhecimento  primeiro (PCP) - desafios ao 

conhecimento primeiro dos estudantes frente às situações-limite, ou 

seja, contradições vivenciadas e não compreendidas, tendo como 

objetivo proporcionar a  apresentação  e  análise  do  conhecimento  

primeiro,  destacando  potencialidades  e limitações; Problematização 

do conhecimento da Física (PCF) - desafios direcionados à apreensão  

dos  conceitos  científicos;  Problematização  do  conhecimento  

sintetizado (PCS)  -  desafios  direcionados  à  reanálise  dos  

educandos  sobre  as  problemáticas vivenciadas  por  eles  e  que  

compõe  os  temas  geradores,  motivando  a  transformação dessa 

realidade. (SILVA E PENIDO, 2016) 

 É possível perceber a relação entre as dimensões da PPAF e os Momentos 

Pedagógicos, pois ambos partem de um desafio ao conhecimento inicial dos estudantes diante 

de uma situação limite, que exige a apreensão de novos conhecimentos – problematização 

inicial e PCP. Depois passa por um processo de aprendizagem do conhecimento necessário 

para transpor a situação limite – Organização do conhecimento e PCF. Chegando por fim a 

uma etapa onde o conhecimento apreendido é utilizado para uma releitura do mundo em que 

vive – Aplicação do conhecimento e PCS. 

 Os autores também apresentam uma sequência de ações relacionadas a cada uma das 

dimensões do PPAF, que podem ajudar o professor no desafio à leitura do mundo dos 

estudantes. Seriam ações relacionadas à dimensão de PCP: a Codificação, onde é apresentada 

aos alunos a situação limite; a Exploração dos conhecimentos prévios, onde os alunos são 

desafiados a tentar explicar a situação partindo dos conhecimentos que possuem; e o 

Questionamento do conhecimento primeiro explicitado, onde o professor discute as 

explicações propostas pelos alunos, lançando dúvidas sobre elas e buscando explicitar seus 

pontos fracos e fortes. As ações relacionadas a dimensão de PCF seriam: Apresentação do 

problema escolar bem definido, onde é apresentado aos alunos o problema que os levará a 

buscar novos conhecimentos para que possam solucioná-lo; a Comunicação sobre o objeto de 

estudo, onde os alunos em conjunto com o professor buscam a solução para o problema 

proposto. Por fim as ações relacionadas com a dimensão de PCS, são elas: Releitura do 

mundo e Avaliação da ação, onde após a apreensão do novo conhecimento os alunos são 

desafiados a avaliar e transformar a situação limite proposta inicialmente, além de aplicá-los 

em outras situações de sua vivência. 
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 Frente a todas as considerações que foram expostas nesse capítulo, entendemos que a 

problematização é uma estratégia didática muito importante para se trabalhar os 

conhecimentos prévios dos alunos relacionando-os com o conhecimento científico. A 

problematização também se torna importante na missão de fazer com que os alunos possam 

questionar e refletir sobre seus próprios conhecimentos e sua visão de mundo, além de 

vivenciar a utilização dos conhecimentos científicos para a interpretação de situações reais, 

quer estejam ou não, diretamente ligadas ao seu cotidiano. Por esses motivos optamos por 

adotar a problematização como um dos eixos estruturantes do nosso material, onde buscamos 

desenvolvê-lo de forma a contemplar os Momentos Pedagógicos e as dimensões de 

problematização do conhecimento de Física. 
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4 PROPOSTA DE UM MATERIAL FACILITADOR DO ENSINO DE FÍSICA COM 

BASE EM PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE O “ESQUENTRA ESFRIA” DE UM 

LUGAR, AO LONGO DO DIA 

 

Desde o início da pesquisa tínhamos em mente desenvolver um material digital 

adotando o Sol como tema central, por entendermos se tratar de uma temática que tem ligação 

direta com o cotidiano dos alunos. Além disso, uma aproximação do Sol por meio de 

conhecimentos físicos pode provocar uma ampliação considerável da percepção sobre ele e 

sobre fenômenos do ambiente a ele relacionados. Também é um tema que apareceu como 

sugestão na fala de professores que participaram de estudo que realizamos durante o 

mestrado, e que mencionamos anteriormente, sobre dificuldades e motivações para se 

trabalhar com Astronomia em suas aulas do Ensino Fundamental (professores de Ciências) e, 

no caso de professores de Física, em suas aulas do Ensino Médio (SOUZA JÚNIOR e 

GERMANO, 2016). Além disso, como ressaltado por outros autores, o tema “Sol” permite 

fazer ligação com diversos conteúdos de Física e inclusive com outros campos das Ciências 

da Natureza (AROCA, COLOMBO JR e SILVA, 2012; SILVA, 2015). 

Nesse sentido, como mencionado acima, no material que desenvolvemos para servir 

de apoio ao professor do Ensino Médio pretendíamos, a princípio, problematizar alguns 

conhecimentos sobre o Sol, especificamente. Contudo, conforme será esclarecido nesse 

Capítulo, nossa pesquisa nos direcionou para uma ênfase um pouco diferente, que ainda 

dialoga de forma relevante com a influência do Sol em nosso ambiente, e possibilita motivar 

os alunos para estudos futuros sobre o Sol. Porém, a física do Sol, especificamente, não é o 

que será demandado como conhecimentos físicos necessários para se dialogar com os 

estudantes acerca das problematizações abordadas por nós. 

A problematização central adotada no material foi definida após sondagens com 

estudantes que residem no interior do RN sobre o que eles conhecem e/ou desejam conhecer 

sobre o Sol: Por que sentimos uma diferença no aquecimento da Terra pelo Sol ao longo do 

dia? Para desenvolvê-la se contextualiza duas hipóteses: (a) a altura do Sol no céu 

determina o quanto ele nos aquece; e (b) o acúmulo de energia que a Terra recebe do Sol 

causa a variação de temperatura ao longo do dia.  A contextualização do problema central e 

a discussão das hipóteses contempla uma sequência de diálogos entre três estudantes e sua 

professora, permitindo que os alunos leitores sejam iniciados em questionamentos e 

conteúdos de Física que deverão ser aprofundados pelo professor ao usar o material com sua 

turma.  
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Do ponto de seu formato, digital, o material foi desenvolvido em Flash Player, para ser 

manuseado pelos usuários através de uma interface, que os leva para outros ambientes dentro 

do material. A linguagem textual e visual foi desenvolvida tendo-se em mente que haverá 

muitos momentos em que o estudante estará dialogando com o material sem a presença do 

professor, sendo importante abordarmos algumas reflexões que adotamos dos 

direcionamentos para produção de materiais de cursos a distância, conforme discutiremos na 

seção a seguir desse Capítulo.  

4.1 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL 

 

Uma das dificuldades iniciais encontradas quando começamos a pensar no material, 

foi contemplar elementos que pudessem proporcionar uma mediação pedagógica de forma 

satisfatória, tendo em vista que as problematizações que iríamos desenvolver já teriam que 

estar presentes de forma antecipada, e não poderiam ser construídas através de um diálogo 

presencial, de todo flexível, com os estudantes.  

Entre outras estratégias de que fizemos uso, optamos por nos direcionar a partir de 

algumas ideias propostas por Gutierrez e Prieto (1994) para a mediação pedagógica em 

materiais de educação à distância, tendo em vista acharmos que a nossa proposta possui 

semelhanças com esse tipo de situação. Essa semelhança se dá na medida em que entendemos 

que o uso do nosso material deverá comportar momentos em que o diálogo fundamental se 

dará entre o estudante e o material de ensino, sem a presença momentânea do professor. 

Devemos ressaltar, contudo, que o papel deste último na significação coletiva dos conteúdos, 

no aprofundamento das questões e conteúdos abertos pela interação dos alunos com o 

material, será fundamental. 

Dito isto, um fator importante quando se procura desenvolver um material que seja 

capaz de promover uma mediação pedagógica, está na forma como o conteúdo será tratado. É 

necessário se ter em mente que o conteúdo que será trabalhado, deverá ser contextualizado 

não se pensando apenas em passar informações. Deve-se pensar em quem irá receber a 

mensagem, tendo em mente que o leitor já traz consigo experiências que irão se relacionar 

com os conhecimentos trabalhados. E a forma como essa relação será mediada é que definirá 

quais significados serão atribuídos às mensagens que se pretende passar. 

[...] parte-se da cultura dos interlocutores, mas também do 

reconhecimento de que toda cultura compõe-se de acertos erros, toda, 
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a nossa e a de qualquer um. [...] a educação constitui-se num 

acompanhamento, num intercâmbio de experiências e de 

conhecimento, dentro do qual ganham sentidos as mensagens 

(GUTIERREZ; PRIETO, 1994, p. 80). 

  Pensando nisso, foram desenvolvidos roteiros, que serviram de texto base para o 

desenvolvimento do formato digital do nosso material. Os roteiros foram elaborados de 

formar a se priorizar, na linguagem, a contextualização do conteúdo mediante possíveis 

vivências anteriores dos alunos. Para isso utilizamos de analogias e exemplos próximos à 

realidade dos leitores. Outro fator priorizado nos roteiros foi a apresentação dos conteúdos de 

forma clara e organizada, buscando seguir uma sequência lógica e por passos que pudessem 

facilitar a sua sistematização por parte do leitor. 

 Gutierrez e Pietro também defendem que em um material que tenha como objetivo a 

mediação pedagógica é importante se dedicar uma atenção especial à linguagem utilizada. É 

necessário se utilizar de uma linguagem que faça com que o texto flua, e a leitura se torne 

agradável para o leitor. Os autores destacam a narratividade como uma estratégia importante 

para fazer com que o texto flua, já que a mesma favorece a interlocução, o que a torna 

importante em um texto educativo. 

 Nesse sentido é importante que a linguagem utilizada no discurso, contemple alguns 

pontos que possam contribuir para a sua fluidez. Dois desses pontos foram considerados por 

nós, ao desenvolvermos nosso material: a relação dialógica e o estilo coloquial. A relação 

dialógica consiste no fato de que os textos dos roteiros foram elaborados na forma de diálogos 

entre diferentes personagens em torno das questões que são discutidas no material, nestes as 

discussões são feitas sempre em torno de perguntas a fim de levar o leitor a refletir sobre o 

que está sendo discutido. E para deixar o diálogo mais próximo da realidade dos leitores 

utilizamos, sempre que possível, um estilo mais coloquial com termos e expressões próximas 

aos mesmos. Além disso, um levantamento realizado com uma turma de Ensino Médio 

identificando ideias que os alunos da turma tinham sobre questões problematizadas nos 

diálogos, guiou alguns dos caminhos que seguimos com os personagens, no texto.  

 Procurando ter em mente os aspectos aqui levantados, elaboramos três roteiros para 

compor o material.  No primeiro roteiro (apêndice A) é apresentado o problema central a 

partir do qual se desenvolvem as discussões que o compõem. Esse problema é formulado a 

partir de indagações colocadas pelos personagens ao observarem o nascer do Sol. Nessa 

primeira parte também são apresentadas duas hipóteses sobre a problematização central 

adotada no material, as quais são discutidas por meio de diálogos entre estudantes e 
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professora, contemplando novos questionamentos, concepções alternativas, por vezes, 

reflexões e explicações, na tentativa de resolver o problema inicial. As duas hipóteses que 

mencionamos, construídas com base em levantamento junto a alunos do Ensino Médio, são 

discutidas nos outros dois roteiros (Apêndices B e C), sendo que os conteúdos necessários 

para entender cada uma delas são discutidos de forma dialogada entre os personagens do 

material. 

 Além dos roteiros outro aspecto sobre o qual refletimos foram as características que o 

nosso material deveria contemplar em termos de diagramação e imagens, de modo que fossem 

mais adequadas, para torná-lo mais atrativo aos leitores. Segundo Gutierrez e Prieto, a forma 

com a qual o material é apresentado tem um papel importante para se alcançar uma mediação 

pedagógica satisfatória, ela ajuda a complementar e esclarecer muitas vezes a mensagem que 

se pretende passar no discurso. 

A forma contribui com uma intensificação significativa para a leitura 

do discurso, diz muitas vezes mais do que as palavras, ou pelo menos, 

diz com base em ângulos diferentes de visão. Imprime ao discurso 

uma narrativa especial no sentido que permite enfatizar detalhes 

importantes. Enfim, ajuda a entrelaçar e ordenar temas, dentro de uma 

inter-relação harmônica texto-imagem. (GUTIERREZ; PRIETO, 

1994, p. 114). 

 Como mencionado anteriormente, o discurso do nosso material é desenvolvido a partir 

de um diálogo entre diferentes personagens, três alunos e uma professora, que foram pensados 

de forma a representarem uma realidade próxima a dos leitores.  

 Optamos por desenvolver o material em formato digital, para facilitar o acesso, em 

especial em locais de nosso estado onde a internet não é tão acessível. Visando que ele 

pudesse ser mais interativo e flexível em termos das reflexões que o leitor desejasse 

desenvolver, foi feito de modo a possibilitar que o usuário pudesse se locomover pelo 

ambiente de forma mais ou menos livre sem a necessidade de seguir uma linearidade entre as 

hipóteses.  

Na tela inicial do material (Figura 01) são apresentados os personagens que o 

compõem, e o usuário convidado a iniciar a utilização do material através de um clique em 

local específico. Depois disso, ele é direcionado para um segundo ambiente, onde tem início o 

diálogo entre os personagens (Apêndice A). 
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Figura 01 - Interface inicial do material digital. 

 

FONTE: o próprio autor. 

Nesse diálogo, que se inicia entre os três estudantes, são lançados questionamentos 

sobre uma situação envolvendo o Sol e a percepção da temperatura local, algo que costuma 

ser significativo para localidades no interior de nosso estado. Desse diálogo é apresentado aos 

leitores o seguinte problema: Por que sentimos uma diferença no aquecimento da Terra pelo 

Sol ao longo do dia?, que será a base da estrutura do material (Figura 02). Ao longo do 

material são formuladas duas hipóteses, para tentar responder à questão. Cada uma das 

hipóteses apresenta links que direcionarão o estudante para um novo ambiente, onde se dará a 

discussão de cada uma delas. 

Figura 02 – Estrutura do material paradidático sobre o Sol 

 

FONTE: O próprio autor. 

Para cada uma das hipóteses apresentadas é desenvolvido um novo diálogo entre os 

personagens, que traz a discussão dos conhecimentos científicos que as embasam (Apêndices 

B e C), os quais serão discutidos na seção 4.3.  

O material digital foi desenvolvido em formato Flash Player utilizando a linguagem de 

programação Action Script 3.0, o que permitiu a utilização de textos, imagens e animações. 
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Além disso, conta com um recurso de hiperlink1, permitindo que o usuário se locomova de 

forma livre por alguns momentos da narrativa, podendo-se abrir outros textos ou resgatar 

informações importantes que se encontrem em alguns pontos específicos da sequência de 

diálogos. 

4.2 A ESCOLHA DAS PROBLEMATIZAÇÕES E HIPÓTESES ABORDADAS NO 

MATERIAL 

 

Conforme mencionamos anteriormente, no início de nossa pesquisa tínhamos em 

mente tratar do Sol partindo de uma visão que fosse próxima daquela que os alunos já 

tivessem a respeito da nossa estrela. É certo que o Sol é um elemento bastante evidente e 

presente em nosso cotidiano, seja pelo seu brilho e luz que dá origem ao próprio amanhecer, 

ou pelo calor que nos aquece. Mas será que as pessoas param para se questionar sobre ele? 

Será que elas têm dúvidas e curiosidade acerca desse astro, que é tão importante para as 

nossas vidas? Pensando em entender o que as pessoas sabem e gostariam de saber sobre o Sol, 

para poder escolher quais os pontos que poderiam ser abordados no nosso material, decidimos 

realizar uma sondagem exploratória com algumas pessoas. Vale ressaltar aqui, que não 

tínhamos o objetivo de explorar as suas concepções alternativas mas identificar 

particularmente motivações e questionamentos das pessoas sobre o astro. 

Uma pesquisa semelhante havia sido desenvolvida pela equipe do Planetário Barca 

dos Céus, projeto vinculado ao Grupo de Pesquisa em Ensino de Física e de Astronomia 

(GPEFA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como subsídio para a elaboração 

de uma sessão de planetário sobre o Sol, associada ao projeto de mestrado de Freitas (2015). 

Na pesquisa da equipe, foi elaborado um questionário (GERMANO at al 2014) que permitia 

explorar os conhecimentos e curiosidades que as pessoas trazem sobre o Sol (Anexo A). 

Percebemos que esse questionário também satisfazia ao nosso propósito, então resolvemos 

aplicá-lo com algumas pessoas do interior do estado, mais especificamente da região do 

Seridó. Realizamos esse levantamento com um total de 55 participantes, sendo a maioria 

residentes nas cidades de Jucurutu e Caicó, no RN. A aplicação do questionário se deu através 

da sua disponibilização como um formulário eletrônico na internet, onde o link de acesso foi 

publicado em uma rede social para que os interessados pudessem acessar e responder às 

perguntas. 

                                                             
1 Um hiperlink é um link a partir de um documento que abre outra página ou arquivo.  
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A partir das respostas obtidas com o questionário de sondagem, foi possível perceber 

alguns conhecimentos apresentados pelos entrevistados que deram encaminhamentos para o 

desenvolvimento do material. Percebemos que alguns dos entrevistados expressaram dúvidas 

que se assemelhavam à pertunta expressa como: “porque ele é tão quente em certos momentos 

(do dia)?”. Esse resultado foi semelhante ao encontrado no estudo realizado pelo GPEFA, 

onde eles apontam que: 

A associação do Sol com luz, calor, sua importância para a 

vida, sua relação com a saúde, fazem parte dos saberes mais citados 

entre os participantes. Entre as perguntas que trazem, destacam-se as 

ligadas à capacidade de aquecimento do Sol, ou seja, por que é tão 

quente, por que parece aumentar a temperatura a cada dia, o quanto 

pode vir a aquecer mais, entre outras. (GERMANO at al 2014) 

Identificamos nessa questão levantada durante nossa sondagem um aspecto importante 

para ser tratado no material. Seria a discussão sobre a variação da temperatura no ambiente 

em diferentes momentos do dia, um caminho para problematizar os conhecimentos que as 

pessoas trazem a respeito do Sol? Chegamos então ao problema central, que estrutura as 

discussões presentes no nosso material: “Por que sentimos uma diferença no aquecimento da 

Terra pelo Sol ao longo do dia?”. 

Para uma melhor compreensão do problema a ser trabalhado no nosso material, 

decidimos explorar como as pessoas viam essa diferença de temperatura do ambiente ao longo 

do dia. Durante conversas informais com algumas pessoas, sobre essa questão, percebemos 

que a maioria delas realmente percebe uma variação de temperatura ao longo do dia, por 

exemplo, entre o nascer do Sol e o meio dia, mas que não atribuem isso a uma mudança na 

temperatura do astro em si, mas a outros fatores. Quando questionados sobre que fatores 

seriam esses as pessoas apresentaram algumas hipóteses, que foram sintetizadas em duas, 

adotadas para desenvolver os diálogos que compõem o material. 

Uma das hipóteses que é trabalhada na tentativa de responder o problema apresentado 

é a de que “a altura 2do Sol no céu determina o quanto ele nos aquece”, que está relacionada 

com a percepção cotidiana de alguns, embora usualmente não se saiba explicar o porquê 

disso. Na seguinte fala “é que ao meio dia a gente está mais de frente para ele, enquanto que 

de manhã ele ‘pega’ mais de lado”, vemos uma das visões mais amadurecida entre as visões 

que apontam uma relação do aquecimento com a altura do Sol. A outra hipótese trabalhada no 

material é a que sistematizamos como “o acúmulo de energia que a Terra recebe do Sol 

                                                             
2 Sempre que usarmos o a expressão altura do Sol estaremos nos referindo a distância do astro em relação a linha 

do horizonte. 
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causa a variação de temperatura ao longo do dia”. Ela está associada a ideia de que de 

manhã cedo a Terra está mais fria devido a ter passado a noite sem receber a luz do Sol, e que 

com o passar das horas ela vai aquecendo com o calor que vem do Sol, como é possível ver na 

fala de um dos participantes de nossas entrevistas informais: “a temperatura da Noite faz com 

que a parte da manhã fique um pouco mais frio até que a terra aqueça que e na hora que vai 

chegando por volta do meio dia”. 

Também levamos a questão central do material para alguns alunos do Ensino Médio, a 

fim de identificar se as respostas dos mesmos se relacionavam com as hipóteses levantadas 

anteriormente. Fizemos um levantamento com 72 estudantes de 1° ao 3° ano do Ensino Médio 

de uma escola localizada na cidade de Jucurutu (RN). O instrumento utilizado para a coleta de 

dados consistiu de um questionário que elaboramos (APÊNDICE E), contendo três questões 

discursivas. A aplicação foi realizada em três turmas, cada uma visitada em horários 

diferentes em que os alunos estavam com aula vaga e haviam sido comunicados pela direção 

sobre a nossa visita. Cada aplicação durou cerca de trinta minutos, onde os alunos eram 

informados sobre o objetivo e natureza do questionário e eram convidados a respondê-lo. 

Iremos tratar aqui das respostas referentes à primeira questão, que tinha como objetivo saber 

como eles explicavam a variação de temperatura num lugar quando se comparava o 

amanhecer, o meio dia e o pôr do Sol. No tratamento dos dados, usamos a metodologia de 

análise de conteúdo sistematizada por Bardin (2011), o que nos levou a agrupar as respostas 

dos alunos em categorias de acordo com a sua natureza (Gráfico 01). 

Gráfico 01 - Quantitativo de respostas sobre a causa de experimentarmos diferentes temperaturas em 

horários distintos do dia, conforme cada uma das categorias propostas. 

 

FONTE: O próprio autor. 

 As respostas referentes às categorias Posição do Sol, Acúmulo de Energia e Rotação 

da Terra englobam as respostas que de alguma forma possuem relação com as hipóteses 

trabalhadas no material, por isso serão discutidas mais à frente. No momento iremos falar um 
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pouco das demais categorias, que mesmo não possuindo relação direta com as hipóteses do 

material, revelam concepções bem interessantes no sentido de reforçarem a necessidade de se 

manter vivos, durante o Ensino Médio, os conhecimentos de Astronomia abordados no Ensino 

Fundamental. Vale ressaltar que algumas respostas dos alunos possuem elementos que as 

colocam em mais de uma categoria ao mesmo tempo. 

 A categoria confusões com conteúdos de Astronomia, traz as respostas que revelam 

elementos da disciplina de Astronomia, em sua maioria referentes aso movimentos de rotação 

e translação da Terra, mas que apresentam de forma confusa a natureza desses movimentos. 

Isso fica claro nas falas de RA24 “Acho que de acordo com a rotação da terra ela vai se 

aproximando do sol e depois se afastando e assim vai se dando frio, quente e frio novamente” 

e RA63 “a rotação da terra em volta do sol”. Acreditamos que o fato dos alunos atribuírem 

aos movimentos da Terra a variação no aquecimento, pode estar relacionada com elementos 

que explicam as estações do ano abordados no Ensino Fundamental, mas que não foram 

abordados ou internalizados corretamente: vê-se, nessas falas, equívocos quanto à concepção 

ou denominação da translação, e ainda, a expectativa de que haja uma variação muito grande 

na distância entre Terra e Sol, gerando as estações. A resposta de RA05, transcrita abaixo, 

aponta de forma correta fatores que podem influenciar na quantidade de calor recebido Sol, 

mas em uma escala de tempo bem maior que um dia, o que evidencia outra confusão feita 

pelos estudantes. 

A variação de temperatura na superfície terrestre durante o dia, deve-

se a incidência de calor que a Terra recebe do Sol e a sua inclinação 

em relação ao seu eixo de rotação. 

 Ou seja, a inclinação do eixo de rotação da Terra (em relação ao que?, poderíamos 

questionar), que, como sabemos, é responsável pelas estações ao longo do ano, está aqui 

associada a diferenças no aquecimento local ao longo do dia. Outra categoria que nos chamou 

atenção foi influência da Lua, onde estão agrupadas as respostas que atribuem ao nosso 

satélite um papel no aquecimento da Terra, ou mais especificamente, no resfriamento. Isso é 

percebido na fala de RA45, transcrita abaixo, que indica que a presença do Sol aquece e 

depois que ele se põe, a Lua aparece e o ambiente resfria. 

pela manhã o sol não nasceu todo a tarde o Sol muda de posição já 

ao entardecer temos o por do Sol onde a terra não esta mais com o 
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sol completo depois vem o nascer da lua, isto devido ao movimento de 

rotação. 

 Evidencia-se aqui uma aparente relação ou resquício de concepção alternativa 

registrada na literatura, de que o Sol é responsável pelo dia, e a Lua pela noite. Na categoria 

características do local estão agrupadas as respostas com elementos que apontam as 

especificidades do local – clima, presença de nuvens, região onde se localiza – são 

responsáveis pela variação no aquecimento ao longo do dia. Na categoria não sabe estão as 

respostas daqueles que não responderam ou que se disseram incapazes de explicar a diferença 

no aquecimento entre o nascer, meio dia e pôr do Sol, em um determinado local. 

É importante destacar ainda algumas falas que explicam as diferenças de temperatura 

do ambiente pelo fato do Sol, ao nascer, não aparecer ainda completamente, enquanto ao meio 

dia ele estaria em seu “esplendor”. Esse tipo de fala foi utilizada por nós nos diálogos dos 

estudantes, no material. 

4.3 OS CONHECIMENTOS DA FÍSICA CONTEMPLADOS NO MATERIAL 

 

Por que sentimos uma diferença no aquecimento da Terra pelo Sol ao longo do dia? . 

É bem fácil de perceber que, seja de manhã cedo ou à tarde antes do Sol se pôr, o ambiente é 

bem mais agradável em termos térmicos, assim como a exposição ao Sol, em relação ao 

período em torno do meio dia. Existem algumas formas de se entender melhor o que causa 

essa variação, uma delas é estudando a radiação solar que alcança determinado lugar da Terra 

em diferentes horários do dia, considerando-se também o que acontece com essa radiação ao 

chegar aqui. 

 Como mencionado anteriormente, esses conhecimentos no nosso material são 

abordados na discussão de duas hipóteses elaboradas por pessoas com quem interagimos em 

nossos estudos, na tentativa de explicarem essa variação na temperatura ambiente nos 

momentos do nascer, meio dia e pôr do Sol. São elas: o acúmulo de energia que um lugar 

recebe do Sol causa a variação de temperatura ambiente ao longo do dia; e a altura do Sol 

no céu determina o quanto ele nos aquece. A seguir iremos apresentar os conhecimentos da 

Física que embasam a discussão de cada uma dessas hipóteses, mostrando também a sua 

relação com as ideias apresentadas pelos alunos do Ensino Médio que participaram de nosso 

estudo. 
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4.3.1 Altura do Sol em relação ao Horizonte e Aquecimento Local: Os Conhecimentos 

da Física Contemplados 

Como a altura do Sol no céu pode afetar a forma como um local é aquecido ao longo 

do dia? Quem costuma realizar alguma atividade em que tenha que ficar exposto ao Sol, 

percebe que à medida que ele se eleva no horizonte vai parecendo aquecer mais e mais o 

ambiente onde a pessoa se encontra, podendo, a depender do lugar e da atividade, aumentar 

em muito o desconforto que se pode sentir com essa exposição. É fato que existem vários 

fatores que podem contribuir de forma favorável, ou não, para essa percepção; como a 

presença de nuvens, por exemplo. Mas se pensarmos em um dia claro, de céu limpo, onde se 

possa estar sob a presença do Sol ao longo do dia, essa relação se torna bem clara.  

Para entender melhor a variação do aquecimento de um lugar da Terra devido à altura 

do Sol no céu de um observador que se situe sobre este lugar, é preciso discutir um conceito 

físico chamado de insolação, que é a quantidade de energia por unidade tempo por unidade de 

área que atinge aquele lugar. Nos próximos tópicos iremos discutir sobre o fluxo de radiação 

solar que atinge a Terra e em seguida discutiremos o conceito de insolação e quais fatores 

podem influenciar na mesma. 

4.3.1.1 Fluxo Solar interceptado pela Terra 

 

A quantidade de radiação solar que atinge a Terra é expressa pelo conceito físico de 

Fluxo Solar, que mais precisamente trata-se da quantidade de energia por unidade de tempo, 

por unidade de área que incide perpendicularmente no topo da atmosfera terrestre. Em 1837 o 

cientista francês Claude Pouillet (1790-1868) e o astrônomo inglês William Herschel (1792-

1871) mensuraram, de forma independente, um valor para o Fluxo Solar, também chamado de 

Constante Solar. Para isso eles realizaram um experimento para medir a quantidade de energia 

que incide sobre uma superfície negra, localizada aqui na Terra, e cujos raios solares incidem 

perpendicularmente sobre ela, chegando a um valor de aproximadamente 1,76 cal/cm²∙min 

(MARTINS, 1994).  Convertendo para valores do SI (Sistema Internacional de Medidas) 

temos algo próximo de 1.226 W/m², que não é tão distante dos 1.366 W/m², medidos hoje por 

satélites localizados fora da atmosfera terrestre, a cerca de 1.000 km de altitude (LIOU, 2002). 

O Fluxo Solar está diretamente relacionado com o aquecimento da Terra, se ele variar, a 

temperatura na superfície do planeta também irá variar. 

Hoje entendemos o Sol como sendo uma esfera de gás incandescente, que produz uma 

grande quantidade de energia ao converter hidrogênio em hélio através de reações 
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termonucleares que acontecem em seu núcleo. Essa energia inicia uma longa viagem desde o 

núcleo, passando pela zona radiativa e a zona convectiva do Sol, até chegar à fotosfera, 

camada visível do Sol, de onde é irradiada para o espaço. Se pensarmos em um modelo em 

que o Sol emite energia de forma constante e em todas as direções, podemos dizer que essa 

energia se espalha de forma radial pelo espaço que o rodeia. Se fosse possível envolver o Sol 

completamente por várias cascas esféricas externas a ele, com diferentes raios, a superfície de 

cada uma dessas cascas seria atravessada pela mesma potência (energia por unidade de 

tempo) emitida por ele (figura 03). 

Figura 03 - Modelo da energia irradiada pelo Sol atravessando diferentes cascas esféricas. 

 

FONTE: Imagem feita pelo próprio autor. 

Considerando o princípio de conservação da energia, podemos dizer que a mesma 

quantidade de energia que é emitida na fotosfera, a cada segundo, é igual a quantidade de 

energia que atravessa a superfície de cada uma das cascas esféricas, nesse mesmo intervalo de 

tempo. Assim, se pensarmos que uma dessas cascas esféricas possui o raio equivalente à 

distância entre a Terra e o Sol é possível determinar o valor do Fluxo Solar que atinge o nosso 

planeta, através da Eq 4-1.  

𝐹 =
𝐿

𝐴
        (4-1) 

Onde A é a área da esfera cujo o raio é igual a distância da Terra ao Sol e L é a 

quantidade de energia que o Sol emite a cada segundo. Como o Fluxo Solar é inversamente 

proporcional à área da esfera, ou seja, quanto maior for a dimensão desta, maior será a área 

por onde a energia irá se espalhar e consequentemente, menor será o fluxo de energia em 

unidade de área da esfera. Com isso, também, menor será o aquecimento dessa área específica 

da esfera, sendo essa uma das dimensões que enfatizamos no nosso material, quando falamos 

de Fluxo Solar. 
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Como o Fluxo Solar também depende da quantidade de energia que é emitida pelo 

Sol, se esta variar, teremos um maior valor de fluxo atingindo a Terra, o que resultaria em um 

maior aquecimento do Planeta. Apesar de adotarmos que o Sol emite radiação de forma 

constante, existem estudos que mostram um aumento na atividade solar ligado ao ciclo de 11 

anos das manchas solares. Segundo dados colhidos no último ciclo, o Fluxo Solar variou em 

torno de 1,1 W/m² ao longo dos máximos e mínimos das manchas solares (BARRY e 

CHORLEY, 2013). Um outro fator que pode causar uma variação no Fluxo Solar é a posição 

da Terra em relação ao Sol, alguns cientistas defendem, que três ciclos astronômicos 

específicos podem influenciar no valor do fluxo. O primeiro está relacionado ao ângulo de 

inclinação do eixo de rotação do planeta, que varia entre 22° e 24,5° em um ciclo de 41 mil 

anos; o segundo seria uma variação na excentricidade da orbita da Terra, que varia em um 

ciclo de 100 mil anos; e o terceiro seria o movimento de precessão, no qual o eixo de rotação 

da Terra oscila como um pião, esse movimento com um ciclo de 23 mil anos (GROTZINGER 

e JORDAN, 2013). 

4.3.1.2 Insolação em um lugar na superfície da Terra 

 

Quando se trata do Fluxo de Energia Solar que chega em um determinado lugar da 

superfície da Terra, chamamos de insolação (OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 2004). Essa é 

a grandeza que está mais diretamente vinculada à discussão dos nossos estudantes que 

dialogam no material, visto que eles estão considerando variações no aquecimento ou na 

temperatura do local em que residem. Note-se aqui que aquecimento e temperatura local 

remetem a duas coisas distintas, o primeiro remetendo à insolação e o outro à temperatura 

ambiente. Contudo, na discussão dos estudantes essas ideias começam sem apoio em 

conceitos específicos distintos, cabendo ao professor, aos poucos, procurar introduzir e 

esclarecer essas diferenças.  

Muitos são os fatores que influenciam na insolação de um lugar, entre eles podemos 

destacar a própria atmosfera do planeta, pois os gases que a compõem funcionam como um 

filtro deixando que apenas parte da radiação solar passe e consiga atingir a superfície, além 

disso a presença de nuvens faz com que ocorra reflexão e espalhamento de parte da radiação 

solar de volta para o espaço. Outro fator que influencia o fluxo de energia que chega num 

lugar da Terra é o ângulo de inclinação com o qual os raios solares atingem a superfície 

naquele lugar, quanto menor esse ângulo menor será o valor da insolação. Uma das hipóteses 

discutidas em nosso material, levantada pela personagem Ana, considera intuitivamente que a 
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altura do Sol deva determinar o aquecimento local. O conceito de insolação permite 

quantificar essa intuição mostrando ao mesmo tempo, limites na ideia de que só essa altura do 

Sol possa dar conta de explicar a irradiação tendo em vista que, como falamos acima, a 

presença de nuvens, por exemplo, pode afetar a insolação.  

O valor da insolação em um determinado lugar da superfície da Terra, pode ser 

determinado através da Eq 4-2, onde EZ é a energia do Sol no zênite, ou seja, a energia que 

chega à superfície quando os raios solares incidem formando um ângulo de 90° em relação à 

mesma, e A seria a área que é atingida por essa energia. 

𝐼 =
𝐸𝑧

𝐴
      (4-2) 

É possível perceber pela Eq 4-2, que o valor da insolação depende tanto da quantidade 

de energia que incide sobre a superfície em questão, quanto da área sobre a qual essa energia 

se espalha, variando esses dois fatores teremos uma variação na insolação. Como mencionado 

anteriormente, a variação da energia que atinge a superfície terrestre pode ser causada pelas 

interações com a atmosfera do planeta, enquanto que a variação da área depende do ângulo 

com o qual os raios solares atingem a superfície. 

Desconsiderando uma variação na quantidade de energia do Sol que passa pela 

atmosfera e chega até a superfície da terrestre, a insolação passa a depender apenas da área 

iluminada. Dessa forma, se os raios solares incidem na direção vertical em relação à 

superfície (90°), eles estarão mais concentrados e teremos uma insolação 

iluminando/aquecendo uma determinada área. Entretanto se os raios solares incidem 

formando um ângulo menor que 90°  com a superfície, eles estarão mais espalhados e a 

quantidade de energia terá que iluminar/aquecer uma área maior. 

Como a definição de insolação depende da quantidade de energia e da área, se 

pensarmos em uma quantidade de energia constante, quanto maior for a área que ela incide, 

menor será a insolação. Embora isso não seja explicitado nos diálogos entre estudantes e 

professora em nosso material, é importante lembrar que a inclinação dos raios também 

influencia na quantidade de energia que atravessa a atmosfera, pois se o ângulo entre os raios 

solares e a superfície diminui, o percurso desses raios dentro da atmosfera aumenta, causando 

uma maior absorção, espalhamento e reflexão da energia. 

 O movimento de rotação da Terra faz com que o ângulo de incidência entre os raios 

solares e a superfície varie em diferentes momentos do dia, fazendo com que haja uma 

variação na insolação (Figura 04). Em outras palavras ao nascer do Sol, quando o ângulo entre 

os raios solares e a superfície é bem menor que 90°, temos um valor para a insolação 
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pequeno. Com o passar das horas esse ângulo aumenta, consequentemente, a insolação 

também aumenta até chegar ao seu valor máximo ao meio dia (para sermos rigorosos, 

devemos entender, aqui, meio dia como o meio dia solar, momento em que o Sol passa pelo 

meridiano celeste local). Nunca é muito chamar a atenção para o fato de que mesmo em locais 

no Equador terrestre, esse valor máximo da altura do Sol ao meio dia solar (ângulo entre raios 

solares e superfície) raramente é 90º, já que na maior parte dos dias do ano o Sol não passa 

pelo zênite de observadores nesses locais, fato esse, que também acontece para observadores 

em qualquer lugar do globo. Por fim, pois após o meio dia solar, a altura do Sol volta a 

diminuir até ele desaparecer no horizonte Oeste; logo, a insolação também diminui.  

Figura 04 - Inclinação dos raios solares em relação ao plano do horizonte de um observador em região 

entre trópicos, em diferentes momentos do dia: a) antes do meio dia; b) ao meio dia (θ máximo; aqui, 

ilustrado como 90°); e c) após o meio dia. 

 

FONTE: O próprio autor. 

 

 Conforme ressaltamos há pouco, essa relação entre a intensidade com a qual um lugar 

na superfície da Terra é aquecido e a posição do Sol no céu, também aparece, de forma 

intuitiva, em algumas respostas dos estudantes que participaram do nosso levantamento. 

Agrupamos essas respostas na categoria posição do Sol. Ressaltamos que muitas vezes não 

fica claro se os estudantes fazem relação entre essa posição mais alta ou mais baixa do Sol em 

relação ao horizonte, com o ângulo de incidência dos raios solares. O estudante RA01 

demonstra perceber intuitivamente que a posição do Sol em relação ao horizonte se relaciona 

de algum modo com uma incidência frontal ou lateral da energia que alcança determinado 

lugar, ao responder “Ao amanhecer é mais frio pois o Sol não está diretamente sobre nós, por 

isso ao meio dia é mais quente pois o Sol está diretamente sobre nós”, acreditamos que 

mesmo sem saber explicar as causas ele identifica que existe uma relação entre posição do Sol 

no céu e o aquecimento. As respostas de alguns estudantes, no entanto, apresentavam 

elementos indicadores de que eles associavam à relação entre altura do Sol no céu e o 
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aquecimento, não com uma variação na altura do Sol em si que alteraria sua forma de incidir 

na superfície, mas com o fato dele supostamente estar parcialmente visível no céu, no 

nascente, como é possível ver nas respostas abaixo:  

[...] durante o nascer do sol só uma parte do sol está iluminando 

durante a tarde o sol está totalmente a mostra e deste modo sendo 

mais quente (RA06). 

 

A temperatura pela manhã é mais fria pois o Sol ainda não está 

totalmente “exposto”, à tarde é quente pois a rotação fez com que o 

Sol aparecesse mais (RA14).  

 

Pela manhã o sol não nasceu todo a tarde o Sol muda de posição já 

ao entardecer temos o por do Sol onde a terra não esta mais com o 

sol completo (RA45). 

Outro ponto a ser destacado é que de um total de 72 estudantes que responderam ao 

questionário, 30 deles mencionaram que o movimento da Terra influencia na forma como ela 

é aquecida, agrupamos essas respostas na categoria rotação da Terra. Entretanto as respostas 

não atribuem essa influência ao fato do movimento de rotação causar uma variação na altura 

do Sol no céu, o que estaria correto. Nós consideramos provável que ao dizer “Pela manhã o 

sol nasce e continua o seu processo até o anoitecer. A rotação da terra está diretamente ligada 

com as temperaturas”, RA07, por exemplo, esteja atribuindo o aquecimento à presença ou não 

do Sol, e que o movimento de rotação da Terra é responsável por isso. Esse tipo de discurso 

parece estar mais próximo de uma visão de acúmulo de energia, ilustrada na outra hipótese 

discutida no material. 

Apesar da sua influência direta na insolação de um determinado lugar da superfície da 

Terra, a variação do ângulo de inclinação dos raios solares com a superfície de um lugar não 

consegue explicar completamente a variação percebida na temperatura de um local ao longo 

do dia. Não apenas pelas questões já mencionadas acerca da presença de nuvens, por 

exemplo, poder alterar a insolação, e com isso, o aquecimento da superfície local, mas 

também porque, se considerarmos a Terra sempre recebendo energia do Sol, mesmo que essa 

quantidade de energia diminua ao logo do dia, ela ainda estaria sendo cada vez mais 

acumulada, enquanto houvesse Sol; e isso não permitiria explicar o fato de antes mesmo do 
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Sol se pôr, sentirmos uma redução na temperatura local. Por isso é preciso considerarmos que 

ao mesmo tempo em que determinado lugar recebe energia do Sol, também está irradiando 

energia para a atmosfera e para o espaço, sendo necessário analisar o balanço energético, os 

ganhos e perdas de energia locais. 

4.3.2 Acúmulo da Energia do Sol e Aquecimento da Terra: Os Conhecimentos da Física 

Contemplados 

 

Como explicado anteriormente, a variação da altura do Sol no céu, ao longo do dia, 

pode contribuir para uma variação na insolação em um dado lugar da Terra, portanto, com a 

variação no aquecimento e na variação da temperatura daquele lugar. Mas... somente a 

variação na insolação não é suficiente para explicar a diferença na temperatura ambiente que 

efetivamente ocorre nos diferentes momentos, ao longo do dia.  

Se pensarmos na superfície de um determinado lugar da Terra sempre recebendo um 

determinado fluxo de energia, sem perda alguma, teremos como resultado um aumento da sua 

temperatura, independentemente desse fluxo aumentar ou diminuir. Podemos fazer uma 

analogia, como a que utilizamos no diálogo entre os estudantes e professora em nosso 

material, e que foi inspirada em (HALL; KEYNES, 1998), com um tanque ou recipiente que 

recebe água de uma torneira. Se pensarmos na água que chega ao recipiente como sendo o 

fluxo de energia que a superfície da Terra recebe do Sol, e no nível da água como sendo a 

temperatura da superfície, mesmo que a quantidade de água que chega ao recipiente varie, o 

nível de água irá continuar aumentando.  

Esse aspecto é importante de ser considerado pelo professor, pois conforme justamente 

uma das hipóteses que compõem o nosso material pressupõe, há para algumas pessoas uma 

ideia de acúmulo da energia do Sol por trás da variação do aquecimento local que se verifica 

desde o nascer do Sol até o meio dia. Percebemos isso nas falas dos estudantes de Ensino 

Médio que responderam nosso questionário. As respostas que possuíam referentes a um 

possível acúmulo de energia do Sol ao longo do dia, foram agrupadas na categoria acúmulo 

de energia e estão transcritas abaixo: 

Do nascer até o meio dia, a temperatura sobe devido ao tempo de 

exposição ao Sol. Não consigo explicar o resfriamento no entardecer 

(RA03). 
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A temperatura da Terra. Porque quando fica de noite a Terra esfria e 

de manhã cedo a Terra está mais "fria" e quando é meio dia a Terra 

já está aquecida deixando a temperatura maior (RA23). 

 

Durante a manhã a superfície da Terra está fria por causa da 

ausência de Sol durante a noite, ao meio dia ele estará quente por 

causa da presença do sol, e a noite volta a esfriar (RA31). 

Note-se que as respostas dos alunos remetem a uma relação de aquecimento em 

função do tempo. Percebemos isso quando RA03 diz “a temperatura sobe devido ao tempo de 

exposição ao Sol”, enquanto que RA23 argumenta “quando fica de noite a Terra esfria [...] 

quando é meio dia a Terra já está aquecida deixando a temperatura maior”. Essas respostas 

destacam a presença do Sol como responsável pelo aquecimento da Terra, e sua ausência 

como causa do resfriamento, quanto maior for o tempo de exposição à luz solar, maior será o 

aquecimento.  

Se pensarmos que existe um acúmulo da energia do Sol em algum lugar ao longo do 

dia, podemos explicar, a princípio, um aumento da temperatura ali, entre o nascer e o meio 

dia. Entretanto, assim como a hipótese da altura, um acúmulo da energia do Sol não consegue 

explicar por que o ambiente começa a esfriar antes mesmo do Sol se pôr. Na ideia de um 

acúmulo de energia parece também haver um pressuposto de que o resfriamento aconteceria 

somente durante a noite, quando não tivéssemos mais a presença do Sol. Sendo que na 

prática, é possível perceber uma diminuição da temperatura do ambiente antes mesmo do 

ocaso, problema que é percebido por RA03. Assim, para melhor entender a variação da 

temperatura do ambiente ao longo do dia é preciso, conforme já destacamos, considerar um 

outro fator: a Terra também perde energia para o espaço à sua volta, mesmo na presença do 

Sol.  

O nosso planeta está constantemente perdendo energia para o espaço à sua volta, seja 

por reflexão ou irradiação (Figura 05), de forma que sua temperatura resulta de um balanço 

entre os ganhos de energia que ela recebe (do Sol, basicamente) e as perdas de energia dela 

para o espaço. Esse mesmo raciocínio de balanço de energia, ou seja, de um balanço entre 

ganhos e perdas de energia, nós podemos usar tanto para um local da superfície da Terra 

como para um subsistema qualquer da Terra, como sua atmosfera, ou sua superfície como um 

todo. No material é chamada atenção, nos diálogos entre os personagens, que essas perdas 

acontecem o tempo todo, e não apenas a noite quando não está mais chegando energia do Sol. 
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No caso da Terra como um todo, sabe-se que em média, ou melhor, se considerarmos 

uma média de uma dezena a trinta anos, ela tem mantido (ou vinha mantendo, antes de se 

constatar recentemente o aquecimento global) sua temperatura média constante, o que indica 

que à medida que a Terra ganha uma quantidade de energia proveniente do Sol, ela perde uma 

mesma quantidade de energia para o espaço. 

Figura 05 - Equilíbrio entre a radiação recebida e emitida pela Terra 

 

 

FONTE: Adaptada de SEINFELD; PANDIS, 2006. 

 Diferente do que ocorre no planeta como um todo, observamos constantemente 

variações na temperatura local. Embora um balanço energético para a Terra como um todo 

venha a diferir do balanço para determinado lugar da Terra, deve-se notar que os mesmos 

fenômenos que são considerados na interação da radiação solar com a atmosfera ou a 

superfície da Terra, para se analisar o efeito desses processos na temperatura da Terra, podem 

ser usados para se analisar as variações locais da temperatura. 

 Por isso pode ser útil, para pensarmos a questão problematizadora do produto, 

estudarmos o balanço energético da Terra como um todo, conforme fazemos no material. 

Assim, é importante sabermos que, de toda energia que a Terra recebe do Sol, parte 

dela é diretamente refletida ou espalhada pelas nuvens, atmosfera e superfície, de volta para o 

espaço. Essa fração de energia colocada de volta para o espaço é conhecida como albedo 

planetário e não contribui para o aquecimento do planeta.  O albedo planetário (α) é resultado 

da razão entre a radiação refletida (E↑) e a radiação que incide no topo da atmosfera terrestre 

(E↓) Eq 4-3 (BARRY e CHORLEY, 2013): 

𝛼 =
𝐸↑

𝐸↓
      (4-3) 

Essa quantidade de radiação refletida pela Terra, constitui uma perda direta de energia, 

tendo em vista que ela não contribui para o aquecimento do planeta. No Albedo planetário 

estão incluídas a energia refletida pelas nuvens e superfície e a energia espalhada pela 
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atmosfera. Sendo que a cobertura de nuvens do planeta, para a quantidade de energia refletida, 

sendo que quanto maior a espessura da nuvem maior será o seu poder de reflexão. Apesar de 

uma quantidade menor em relação as nuvens, a superfície terrestre também reflete parte da 

energia que chega ao nosso planeta, sendo as geleiras e oceanos os maiores contribuintes. O 

restante da  energia que não é refletida diretamente, irá interagir de diferentes formas com o 

sistema Terra-atmosfera e com a superfície do planeta. 

4.3.2.1 Interações da radiação solar com o sistema Terra-atmosfera 

 

A radiação solar que não é refletida de volta para o espaço interage com a nossa 

atmosfera de duas formas, uma parte é espalhada em todas as direções e a outra é absorvida 

pelos gases e vapor de água que compõem o ar atmosférico. A radiação emitida pelo Sol pode 

ser representada por seu espectro eletromagnético (figura 06) e pode ser dividida em três 

faixas de comprimento de onda: ultravioleta, comporta os comprimentos menores que 0,4 

µm, corresponde a 8% do espectro; luz visível com comprimentos de onda entre 0,4 e 0,7 µm, 

corresponde a 40% do espectro; e infravermelho com comprimentos de onda maiores que 0,7 

µm, corresponde a 52% do espectro (BARRY e CHORLEY, 2013).  

Figura 06 - Espectro eletromagnético da radiação emitida pelo Sol 

 
FONTE: Wikimedia3 

Espalhamento da radiação solar 

Uma parcela da energia do Sol é espalhada pela atmosfera, o que é resultado das 

interações entre a radiação incidente e os diferentes tipos de componentes atmosféricos, como 

moléculas de gases, gotículas de água, poeira etc. Dependendo do componente atmosférico 

com o qual a radiação interaja, podemos ter dois tipos de espalhamento: espalhamento de 

Rayleigh e espalhamento de Mie. O tamanho da partícula com a qual a radiação interage, 

                                                             
3 Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7210575 
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define o tipo de espalhamento resultante, que será determinado pelo chamado parâmetro de 

tamanho Eq 4-4 (LIOU, 2002). Tomando que a partícula sobre a qual a radiação irá incidir 

tem formato esférico, esse parâmetro de tamanho, que delimita o tipo de espalhamento que 

ocorre, é uma grandeza que relaciona a circunferência da partícula com o comprimento de 

onda (λ) da radiação incidente. 

𝑥 =
2𝜋𝑟

𝜆
      (4-4) 

 Para partículas muito pequenas, como as moléculas dos gases atmosféricos, na ordem 

de 10-4 µm, temos um parâmetro de tamanho x << 1, resultando em um espalhamento de 

Rayleigh. Nesse caso forma-se um padrão de espalhamento distribuído igualmente, tanto para 

a frente, quanto para trás (Figura 07a). O espalhamento de Rayleigh é mais eficiente para 

comprimentos de onda específicos, eficiência que pode ser expressa na forma (WALLACE e 

HOBBS, 2006) 

𝐼𝜆 =
1

𝜆4      (4-5) 

 Onde 𝐼𝜆 é a intensidade de radiação dispersa por moléculas de ar, e λ o comprimento 

de onda da radiação incidente. Vemos que 𝐼𝜆 é inversamente proporcional a λ, resultando em 

um maior espalhamento para comprimentos de ondas mais curtos, como é possível notar na 

figura 04, são os comprimentos mais próximos da banda azul do espectro, o que explica a cor 

azul do céu, conforme a professora tinha insinuado em algum momento do material, como 

forma de provocar seus estudantes a procurarem saber mais. Para partículas maiores, cujo 

parâmetro de tamanho é da ordem de x ≤ 1, como os aerossóis, predomina o espalhamento de 

Mie, cujo o padrão de espalhamento dirige-se principalmente para frente (Figura 07b). O 

espalhamento de Mie não depende do comprimento de onda, e explica a coloração mais 

branca do céu próximo às nuvens.  

Figura 07 - Padrão de espalhamento de radiação incidente sobre uma partícula. (a) Espalhamento 

Rayleigh. (b) Espalhamento Mie. 

 

FONTE: Adaptada de WALLACE; HOBBS, 2006. 

Para partículas cujo parâmetro de tamanho é da ordem de x >> 1, caso dos pingos de 

chuva e granizo, a interação com a radiação incidente pode ser descrita a partir dos princípios 

da óptica geométrica (LIOU, 2002). Nesses casos a luz é tida como um feixe separado, 
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passando a sofrer reflexão e refração descritas pela lei de Snell. Por isso pode-se dizer que a 

reflexão é um caso particular de espalhamento e explica alguns fenômenos luminosos vistos 

no céu, como os arcos-íris e os halos. 

Absorção da radiação solar e efeito estufa 

Além do espalhamento, parte da radiação solar interceptada pela Terra é absorvida 

pelos gases e vapor de água presentes na atmosfera (Figura 08). A atmosfera terrestre é 

praticamente transparente para a radiação solar na faixa do visível, e quase opaca para 

radiação ultravioleta (ondas curtas) e infravermelho (ondas longas). Dentre os componentes 

atmosféricos o ozônio (O3) é um dos principais absorvedores de radiação solar, sendo 

responsável por absorver quase toda a radiação ultravioleta que chega à atmosfera, 

principalmente na estratosfera superior e na mesosfera. 

Já a radiação infravermelha que chega a Terra, é absorvida principalmente pelo 

dióxido de carbono (CO2) e o vapor de água. A absorção e posterior reemissão da radiação 

infravermelha pela atmosfera consiste em um mecanismo muito importante para manter a 

temperatura do planeta em condições necessárias para o surgimento e desenvolvimento de 

vida: o efeito estufa.  

Os gases do efeito estufa absorvem a radiação infravermelha irradiada pela superfície 

terrestre, antes aquecida pela radiação solar incidente, e isso faz com que a temperatura da 

atmosfera aumente, levando-a a também irradiar energia. A atmosfera emite radiação 

infravermelha tanto para cima, quanto para baixo, esta última é absorvida pela superfície 

terrestre. Esse aquecimento adicional da superfície é resultado do efeito estufa, se ele não 

existisse, a temperatura efetiva da Terra estaria abaixo do ponto de congelamento da água. 

 Se pensarmos na Terra como um corpo negro perfeito, que irradia energia à uma taxa 

igual à que absorve, podemos determinar a temperatura que ela deveria ter para equilibrar a 

radiação incidente, através da lei de Stefan-Boltzmann (Eq 4-6). O Fluxo Solar interceptado 

no topo da atmosfera terrestre, incide sobre uma área transversal de πR², onde R é o raio da 

Terra. Devido ao movimento de rotação do nosso planeta, a radiação solar atinge uma área de 

4πR², assim a fração da constante solar recebida por unidade de área da é πR²/4πR² = 1/4 

(SEINFELD e PANDIS, 2006). 

𝐹 = 𝜎𝑇4     (eq 4-6) 

 Como mencionado anteriormente o Fluxo Solar interceptado no topo da atmosfera é 

aproximadamente 1.366 W/m², dividindo esse valor por 1/4, teremos um fluxo médio 
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incidente em torno de 341 W/m². Devido ao albedo planetário, fazendo-se uma média de 

anos, a Terra reflete cerca de 31% da energia que recebe do Sol, absorvendo assim 69% da 

radiação solar, percentual responsável pelo aquecimento do planeta. Assim, a temperatura 

necessária para que a Terra possa irradiar energia, na mesma taxa com a qual recebe, pode ser 

determinada da seguinte forma: 

𝐹 ∙ 0,69 = 𝜎𝑇4 

𝑇 =  √
𝐹 ∙ 0,69

𝜎

4

 

𝑇 =  √
341 𝑊/𝑚² ∙ 0,69

5,67 𝑥 10−8 𝑊/𝑚² ∙ 𝐾

4

 

𝑇 ≅ 254 𝐾 

 Esse valor equivale a aproximadamente –19°C, e como dito anteriormente, essa 

temperatura encontra-se abaixo do ponto de congelamento da água, o que impossibilitaria o 

surgimento da vida na Terra. Graças aos gases do efeito estufa, a temperatura média da Terra 

se mantem próxima dos 14°C (GROTZINGER E JORDAN, 2013). 

Figura 08 - Principais gases da atmosfera absorvedores de radiação e os comprimentos de onda 

absorvidos por cada um. 

 

FONTE: Material de apoio da disciplina de Climatologia I4 ministrada pelo professor Emerson 

Galvani. 

É possível notar pela Figura 08, que o vapor de água é o principal absorvedor de 

radiação infravermelha, consequentemente o maior contribuinte para o efeito estufa. 

Entretanto, nos últimos anos tem havido uma preocupação com o aumento dos outros gases 

do efeito estufa na atmosfera, principalmente o CO2, porque ao contrário do vapor de água, 

                                                             
4 Disponível em < http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Emerson/cap2-

radiacao.pdf >. Acesso em 29/05/2018. 
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esses gases são emitidos por atividades humanas, aumentando os seus níveis presentes na 

atmosfera (BARBOSA, 2014). Como sabemos, um aumento significativo desses gases na 

atmosfera pode resultar em uma intensificação do efeito estufa, causando um aumento da 

temperatura do planeta. 

4.3.2.2 Interações da radiação solar e a superfície da Terra 

 

A radiação solar que não é espalhada para cima, ou absorvida pela atmosfera terrestre, 

atinge a superfície do planeta. A maior parte dessa radiação se encontra na faixa visível do 

espectro e pode ser dividida em dois tipos, radiação direta, passa direto pela atmosfera sem 

interagir com a mesma; e radiação difusa, que é a parcela de radiação que foi espalhada pela 

atmosfera na direção à superfície.  

A radiação difusa é responsável por iluminar os lugares onde não há incidência direta 

de luz solar. Uma pequena parte da radiação que incide sobre a superfície é refletida, 

contribuindo assim para o albedo planetário, o restante é absorvido no solo ou nas águas e 

contribui para o seu aquecimento. A superfície quando aquecida perde energia de diferentes 

formas, por condução e evaporação – sendo transportada por convecção – e por  irradiação. 

Vamos iniciar falando da condução, esse processo físico de transferência de calor que 

para ocorrer é necessário que os corpos estejam em contato. As moléculas de um corpo 

aquecido vibram mais intensamente e a energia associada a esse movimento é transferida 

através de colisões com as moléculas do corpo com qual esteja em contato. No caso da 

superfície da Terra, após aquecida pela radiação solar que absorveu, irá aquecer a massa de ar 

atmosférico que está diretamente em contato com ela. Como o ar não é um bom condutor, a 

transferência de energia para as camadas mais altas da atmosfera, acontece através de outro 

processo: a convecção. 

Diferente da condução, a convecção não pressupõe o contato para que ocorra a 

transferência de calor entre substâncias. Ela ocorre em fluídos e a transferência de energia 

ocorre devido ao movimento da matéria aquecida. No caso da atmosfera, a massa de ar antes 

aquecida devido ao contato com a superfície, se expande ficando menos densa que o restante 

do ar a sua volta, inicialmente mais frio. Assim, o empuxo faz com que essa massa de ar se 

desloque para cima, fazendo com que o ar mais frio e mais denso, desça para ocupar o seu 

lugar. 

Nesse momento duas coisas acontecem, a superfície irá aquecer essa nova massa de ar 

que chega até ela através da condução, enquanto que a massa de ar, antes aquecida e que se 
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elevou, resfria em contato com as camadas mais altas da atmosfera. Com isso o ciclo se repete 

novamente, a massa de ar quente e menos densa perto do solo sobe, enquanto a massa de ar 

mais fria e mais densa desce, esse movimento dá origem às correntes de convecção. A troca 

de calor entre a massa de ar ascendente e as camadas superiores, contribui para o aquecimento 

da atmosfera terrestre. 

As correntes de convecção ajudam de forma indireta com o transporte do calor latente, 

da superfície para a atmosfera. Esse calor latente é resultado da evaporação da água presente 

na superfície do planeta, oceanos e lagos, resultando em mais uma forma pela qual ela perde 

energia. Para que um líquido evapore é necessário que ele retire energia do entorno, para 

poder vencer a atração entre as suas moléculas. O vapor de água resultante da evaporação 

permanece na camada superficial da atmosfera, sendo transportado para as camadas 

superiores com a ajuda das correntes de convecção. À medida que o vapor de água sobe e 

entra em contato com as camadas superiores da atmosfera, que são mais frias, ele condensa 

formando assim as nuvens de chuva. Ao condensar, o vapor de água libera a mesma 

quantidade de calor latente utilizado na evaporação, e essa energia também contribui para 

aquecer a atmosfera. 

Uma outra forma pela qual a superfície perde energia, é por meio da irradiação. Todo 

corpo que esteja com uma temperatura diferente do zero absoluto (0 K) emite radiação, cuja  

intensidade estará relacionada a um comprimento de onda específico. O comprimento de onda 

onde encontra-se a maior intensidade de radiação emitida depende exclusivamente da 

temperatura do corpo, esse comprimento de onda pode ser determinado através da lei de 

deslocamento de Wien eq 4-7. Dependendo da temperatura do corpo, ele terá o máximo de 

radiação emitida localizado em uma faixa específica do espectro. No caso do Sol, cuja 

temperatura superficial é em torno de 5700 K, o máximo de radiação emitida está localizada 

na região visível do espectro (figura 09). 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
𝑏

𝑇
       (4-7) 

 

 Depois que recebe a radiação solar, a superfície terrestre aquece e, consequentemente, 

passa a irradiar energia. A radiação emitida pela superfície terrestre é diferente da emitida 

pelo Sol, devido a diferença de temperatura entre os dois. Considerando uma temperatura 

média da superfície da Terra em torno de 287 K (14°C), pela Eq 4-5, o máximo de radiação 

emitida encontra-se na região do infravermelho (ondas longas) do espectro (figura 09). Uma 

pequena parte da energia irradiada pela superfície escapa direto para o espaço, enquanto que o 
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restante é absorvido pelo vapor de água presente no ar, contribuindo assim para o 

aquecimento da atmosfera. 

 

 

Figura 09 – Descrição teórica da intensidade da radiação emitida pelas superfícies do Sol e da Terra 

nos diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. 

 

FONTE: Adaptada de HALL; KEYNES, 1998. 

 

4.3.2.3 Balanço Energético Global 

 

Todas essas interações entre a radiação do Sol interceptada pela Terra e a superfície e 

atmosfera do planeta, atuam juntos para balancear seus ganhos e perdas de energia e controlar 

a sua temperatura. Para a média de um ano essas interações podem expressas através do 

balanço energético global (figura 10), onde a taxa de energia interceptada pela terra é igual à 

que ela perde para o espaço. Para melhor compreensão das informações sobre o balanço 

energético global, iremos adotar que a quantidade de radiação solar interceptada pela Terra é 

igual a 100 unidades (setas amarelas na figura 10). Dessas 100 unidades, 31 retornam para o 

espaço devido ao albedo planetário, desse total podemos dizer que 20 são refletidas pelas 

nuvens, 3 espalhadas para cima, pelas nuvens e ar atmosférico e 8 refletidas pela superfície 

(BARRY e CHORLY, 2013). 
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Figura 10 - Balanço Energético Global. 

 

FONTE: Adaptada de HALL; KEYNES, 1998. 

 É possível perceber na figura 10 que a atmosfera terrestre é responsável por absorver 

20 unidades da energia interceptada pela Terra, enquanto que mais da metade, 49 unidades, 

atravessa a atmosfera e chega até a superfície, sendo absorvida por ela e fechando assim o 

total de 100 unidades de radiação solar. Como mencionado anteriormente, após absorver a 

radiação do Sol, a superfície aquece, passando a perder energia por convecção e irradiação. A 

energia transportada da superfície para atmosfera através de correntes de convecção, está 

representada na figura 10 pela seta azul. Isso corresponde a um total de 30 unidades, das quais 

7 são resultado da condução entre a superfície aquecida e as massas de ar em contato com ela 

e 23 correspondem ao calor latente necessário para evaporação da água dos oceanos e lagos 

(BARRY e CHORLY, 2013). 

 Como já mencionado anteriormente, a radiação solar que incide sobre a superfície 

causa um aumento na sua temperatura e como consequência ela emite radiação infravermelha. 

Dentro do sistema adotado, a radiação emitida pela superfície equivale a um total de 114 

unidades, sendo que 12 unidades escapam direto para o espaço e 102 unidades são absorvidas 

pela atmosfera (HALL e KEYNES, 1998). Note-se que a quantidade de energia irradiada pela 

superfície é bem maior que a radiação solar que incide sobre ela. Isso acontece porque além 

da radiação solar, a superfície também absorve radiação emitida pela atmosfera. 

 Após absorver a energia recebida do Sol e a recebida por convecção e irradiação da 

superfície, a atmosfera aquece e irradia energia infravermelha tanto para cima (57 unidades), 

quanto para baixo (95 unidades). A radiação emitida para baixo é absorvida pela superfície, 

como resultado desse processo a perda líquida de radiação infravermelha pela superfície é de 

apenas 19 unidades. Essa dinâmica de troca de energia entre a superfície e a atmosfera é 
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resultado do efeito estufa, e continuam mesmo durante a noite quando a Terra não está 

recebendo energia do Sol (BARRY E CHORLEY, 2013). 

 Para finalizar, analisando a figura 10, é possível perceber que a quantidade de energia 

recebida é igual à perdida, tanto para a atmosfera e superfície, quanto para a Terra como um 

todo. A atmosfera recebe 152 unidades de energia e irradia 152 unidades de energia, enquanto 

que a superfície recebe 144 unidades de energia e irradia 144 unidades de energia. Fechando o 

balanço a Terra recebe 100 unidades de energia do Sol e irradia 100 unidades de energia para 

o espaço, resultando assim em um equilíbrio térmico, vale ressaltar que tal equilíbrio é 

resultado de uma média de anos, logo não seria viável aplicar para o período de um dia. 

Entretanto ao se considerar o balanço energético, nota-se que a Terra está constantemente 

perdendo energia o que explica o porquê de o ambiente começar a esfriar antes do pôr do Sol. 

5 ANÁLISE DO MATERIAL POR PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Durante a elaboração da primeira versão do material paradidático, tivemos 

contribuições da banca de qualificação de nosso projeto - sobre os primeiros roteiros de 

diálogos propostos para o texto e sobre as hipóteses a incluir nele -, e tivemos, ainda, 

contribuições de colegas professores, por meio de conversas informais, sobre aspectos 

específicos do produto em construção.  

Finalizada a primeira versão, esta foi, então, submetida a uma avaliação sistemática 

por professores de Física da Educação Básica, a fim de validarmos nossa proposta e, ao 

mesmo tempo, identificarmos pontos a melhorar nela. Nessa avaliação procuramos verificar, 

por exemplo, que potencialidades os professores identificavam no material para o uso dele em 

suas salas de aulas, se o consideravam atrativo e adequado para o manuseio pelos alunos, e se 

os conteúdos estavam bem discutidos. Assim, a partir das considerações feitas, poderíamos 

identificar que melhorias fazer no Produto e avaliar se o mesmo já estaria apto para ser 

liberado para o uso por professores de Física em geral, com seus alunos do Ensino Médio. 

 No que diz respeito à metodologia e instrumento que utilizamos para receber as 

considerações dos professores, inicialmente tínhamos a intenção de realizar dois encontros 

presenciais para discutir detalhadamente com eles os principais questionamentos abordados 

no material e sobre as formas ou os momentos curriculares, ou seja, as situações de 

aprendizagem, em que eles visualizavam que o produto educacional poderia ser utilizado, 

considerando suas realidades escolares. Entretanto, devido ao pouco tempo que dispúnhamos 
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e à dificuldade para reunir os professores num mesmo momento, optamos por disponibilizar e 

receber as considerações deles de forma assíncrona, em formato digital. 

 Elaboramos, assim, um questionário (Apêndice F), e o disponibilizamos em formato 

eletrônico através do Google Docs. O questionário foi composto com 30 questões. Apesar do 

número elevado de questões, ele foi estruturado de modo a permitir um bom fluxo de 

respostas: foi dividido em seis partes, que eram acessadas separadamente de forma sequencial 

pelos professores, contemplando perguntas relativas ao perfil profissional destes e à análise 

que faziam sobre diferentes dimensões do material. É interessante adiantar, aqui, que todos os 

professores que participaram da avaliação responderam a todas as questões de múltipla 

escolha (que eram a maioria) e teceram comentários em quase todas as questões abertas, o 

que, somado ao fato desses comentários envolveram sugestões relevantes para a melhoria do 

material, nos levaram a concluir que o instrumento foi adequado ao nosso objetivo.  

 Na composição do questionário, uma primeira parte contemplava perguntas visando 

obter informações sobre o perfil profissional dos participantes, tais como sua formação 

acadêmica a nível de graduação e pós-graduação, seu tempo de experiência como professores, 

os níveis de ensino em que atuam, o tipo de escola e a cidade onde atuam.  

As outras partes do questionário traziam perguntas que versavam sobre dimensões 

específicas do material e seu potencial didático: o manuseio e a acessibilidade; as linguagens 

visual e textual utilizadas; o tema e os conteúdos abordados e sua relação com os problemas e 

hipóteses apresentados; possíveis formas de utilização do material nas realidades escolares 

vivenciadas pelos professores.  

Para a avaliação do material por meio desse instrumento, fizemos contato com dois 

grupos de professores de Física. Um desses constitui um grupo de professores de diferentes 

cidades do estado que se formou e se comunica regularmente desde 2016, através de um 

aplicativo de mensagens de celular, com a finalidade de divulgarem cursos e concursos nas 

áreas de Ensino e de Física e de discutirem dúvidas de Física entre si. Participamos do grupo 

desde novembro de 2017. Por meio de uma mensagem geral, explicamos a natureza da nossa 

pesquisa e fizemos um convite para que, aqueles que tivessem interesse e disponibilidade para 

fazerem uma leitura criteriosa do material e tecerem considerações sobre ele, entrassem em 

contato conosco. Dentre os membros do grupo, 10 entraram em contato demonstrando 

interesse em participar, sendo que, desse total, 4 nos enviaram suas considerações.  

O segundo grupo de professores com que fizemos contato era composto de alguns 

membros da equipe de um projeto de extensão voltado para a popularização da Astronomia e 
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conhecimentos afins, vinculado ao Grupo de Pesquisas em Ensino de Física e de Astronomia 

do Departamento de Física da UFRN. Participamos desse projeto desde o início de 2018, e no 

caso desse grupo, por possuirmos maior proximidade, fizemos um convite direto a alguns 

membros específicos. Estes (alguns ainda licenciandos) constituíam um subgrupo que já 

atuava como professores de Física na Educação Básica e que, durante nossas interações nas 

atividades do projeto, explicitaram um perfil crítico e uma postura ativa e questionadora, 

costumando ser detalhistas em suas análises e ficarem à vontade para fazer considerações. 

Entramos em contato com 5 professores desse segundo grupo, sendo que 3 deles nos 

enviaram as suas considerações. 

Após oferecermos mais detalhes e aceitarem o convite para participarem da leitura e 

análise do material, enviamos uma mensagem eletrônica para cada um dos professores, 

contendo dois links: um para que eles pudessem baixar o produto educacional e manuseá-lo 

livremente, e outro para acesso ao questionário, onde poderiam sistematizar suas 

considerações. Os dois links ficaram oito dias disponíveis para que os professores pudessem 

acessá-los, prazo que foi acordado com os participantes no momento em que eles aceitaram 

fazer parte da avaliação do material. 

Tivemos, nos retornos, análises desenvolvidas por 7 professores, cujos perfis em 

termos de formação e de experiência em sala de aula será apresentado logo adiante (Tabela 

03). Quanto à manifestação de disponibilidade e ao número de retornos dos professores, 7 

entre 15 com que entramos em contato direto, é importante ressaltar que tínhamos em mente 

que o tempo para fazer uma leitura criteriosa do material, o qual é razoavelmente extenso, 

seria um dos fatores limitantes para as participações em sua avaliação, tendo em vista o dia a 

dia corrido dos professores e considerando que não dispúnhamos de prazo muito longo para 

aguardar a análise a ser feita. Assim, considerando que houve esse empenho na leitura 

detalhada do texto pelos participantes da avaliação, o que, juntamente com a crítica sincera 

nas considerações que fariam, sempre enfatizamos como algo necessário, as sete análises que 

obtivemos tornam-se bastante significativas. Mais ainda quando verificamos, na Tabela 03, 

que entre os participantes temos a grande maioria com experiência de vários anos em sala de 

aula, todos cursando ou já tendo concluído alguma pós-graduação, e ainda, abrangendo, no 

conjunto, a prática tanto em escolas da rede pública como da rede privada. 
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Tabela 03 - Perfil dos professores que fizeram considerações sobre o Produto Educacional 

Participante 
Formação 

Inicial 
Pós-Graduação 

Tempo de 

Experiência 

Tipo de Escola 

que Atua 

P01 Lic. em Física Mestre 10 anos Pública e 

Privada 

P02 Lic. em Física Mestrando 5 anos Privada 

P03 Lic. em Física Doutor 20 anos Pública 

P04 Lic. em Física Especialista 5 anos Pública 

P05 Lic. em Física Especialista 11 anos Pública 

P06 Lic. em Física Mestre 1 ano Pública 

P07 Lic. em Física Mestre 6 anos Privada 

FONTE: o próprio autor. 

A apresentação e discussão do conjunto das respostas dos participantes em cada uma 

das outras partes do questionário será apresentada nas sessões a seguir, sendo que tabelas 

contendo detalhamento dos resultados quantitativos e com as respostas de cada professor 

estão disponíveis no Apêndice G. Note-se que em nossas discussões os participantes serão 

identificados por códigos, P01 a P07, e iremos nos referir a eles como participante(s) ou 

professores. 

5.1 PARTE II – DO MANUSEIO E DA ACESSIBILIDADE DO MATERIAL 

 

A segunda parte do questionário tinha como objetivo verificar se os professores 

tinham tido alguma dificuldade no que diz respeito ao acesso e manuseio do material. Para 

isso, apresentamos cinco perguntas, sendo as quatro primeiras fechadas e a última aberta. Nas 

duas primeiras questões perguntamos como tinha sido a experiência de baixar o produto 

educacional, ou seja, se tinham encontrado dificuldades nesse processo. Para cada uma destas 

perguntas foram apresentadas quatro alternativas de respostas, duas de caráter positivo e duas 

de caráter negativo. Dos sete professores, 3 classificaram como “fácil” e 4 como “bem fácil” 

baixar o produto educacional, e ainda, 5 classificaram como “rápido” e 2 como “bem rápido”, 

o que mostra que eles não encontraram dificuldades quanto à realização do download do 

material. 
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Uma terceira pergunta indagava sobre as possibilidades de ações oferecidas nos 

ambientes do material, e para respondê-lo os professores poderiam escolher entre três 

alternativas que indicavam o grau em que o material estaria satisfatório em relação a esse 

aspecto. A quarta questão perguntava sobre a clareza dos ícones e botões presentes no 

material, sendo apresentadas quatro opções de respostas, sendo que os professores poderiam 

escolher mais de uma opção para se expressarem a esse respeito, desde que não marcassem 

uma opção que negasse outra já escolhida. Como veremos na continuidade, questões de 

múltipla escolha fizeram parte do questionário em vários momentos.  

Nas respostas à terceira questão, 6 professores marcaram a opção “satisfatório”, sendo 

que apenas P03 marcou a alternativa “estão regulares, mas precisam melhorar”. Já para a 

questão quatro a maioria dos professores escolheram a opção “estão claros” e “são 

suficientes”, sendo que P03 e P05 marcaram a opção “não estão claros”. As justificativas para 

essas negativas foram apresentadas por eles na resposta à quinta pergunta dessa parte do 

questionário. 

A quinta e última pergunta da Parte II oferecia um espaço no qual os professores 

poderiam comentar sobre as respostas apresentadas até então. Vale ressaltar que esse item não 

era obrigatório, por isso nem todos os participantes o responderam, sendo de esperar que 

aqueles que avaliaram positivamente os quesitos dessa parte não sentissem tanto a 

necessidade de comentar suas respostas. Quatro professores apresentaram respostas para essa 

questão, todas elas apontando melhorias de natureza técnica para o material. Um deles, P03, 

disse que havia demorado para perceber que havia um botão para explicar a função dos outros 

botões. Realmente identificamos que o ícone daquele botão não estava tão sugestivo ou claro, 

então além de alterar o ícone, colocamos uma informação suspensa nele, ou seja, ao passar o 

mouse no botão, aparece um quadro minúsculo com a indicação da sua finalidade. Já o 

participante P04, sugeriu a inserção de atalhos no teclado do computador para facilitar a 

utilização do material, tendo em vista que no momento as ações sobre o mesmo só podem ser 

efetuadas com um mouse. Essa sugestão realmente irá tornar o uso do material mais prático, 

mas requer um aprofundamento técnico maior de nossa parte, por isso ainda iremos estudar 

uma forma de implementá-la posteriormente. De fato, vale ressaltar que, ainda que a versão 

apresentada aqui, junto com a dissertação, esteja finalizada e apta para o uso pelos 

professores, pretendemos continuar implementando atualizações que enriqueçam e facilitem o 

uso do Produto, mesmo após ele ser disponibilizado. Quanto ao que apontou P07, o fato de 

que surge uma pequena tela preta quando se atravessa uma das bifurcações do programa - por 



78 
 

exemplo, no momento em que se clica numa das meninas para escolher a hipótese que se 

pretende aprofundar, ali -, trata-se de uma característica do próprio Flash Player, sendo que a 

“tela preta” aparece quando se está abrindo um arquivo externo.  

Outro participante que também respondeu à questão cinco da Parte II foi P06, mas 

notamos que em sua fala apresentou considerações referentes ao material como um todo, e 

não sobre a Parte II em si. Destacamos aqui duas de suas observações. Segundo apontou, 

“apesar de ser um produto que vise apenas a introdução de conceitos sem complexidades, 

poderiam aparecer termos técnicos, também, como fluxo de energia, balanço de energia etc. 

Isto, ao final da explicação da professora”; e ainda, que seria interessante “inserir mais 

imagens no geral, e em específico, uma sobre o balanço de energia mostrando as perdas e 

ganhos de energia. Se encontrasse uma imagem girf seria ótimo”. A princípio estranhamos 

esses comentários do participante tendo em vista que esses termos técnicos são usados ao 

longo do Produto, da mesma forma que utilizamos animações para falar do balanço 

energético. Consideramos que o fato de pedir por imagens e termos técnicos já contemplados 

pode refletir o desejo de que o material aprofundasse o que já iniciara nos diálogos; é possível 

que não tenha ficado claro para o participante a finalidade do material, de apresentar ideias e 

conteúdos e instigar o aprofundamento deles pelos alunos, com o apoio do professor. Essa 

colocação apontada por P06, então, nos levou a explicitar com mais ênfase, nas orientações 

para os professores, essa perspectiva que temos para o uso do material enquanto algo 

provocador, que possibilita introduzir, gerar a curiosidade, mas não como suficiente para o 

ensino dos conteúdos envolvidos.  

5.2 PARTE III – DA COMUNICAÇÃO VISUAL E TEXTUAL 

A terceira parte do questionário tinha como objetivo obter as considerações dos 

professores acerca da linguagem textual e das imagens presentes no material. Para isso 

apresentamos três perguntas, duas objetivas e uma discursiva. A primeira era referente às 

imagens que compõem o material, e apresentava quatro alternativas, duas com avaliação 

negativa sobre esse aspecto e duas com avaliação positiva. Entre essas opções, 2 professores 

responderam que as imagens eram “muito atrativas” e 5 responderam que eram “Regulares 

em termos do quesito atratividade”, sugerindo que houve uma aprovação regular, ainda que 

não tenha merecido destaque, para as imagens. A segunda questão se referia à linguagem 

apresentada nos textos do material, e para ela eram oferecidas duas alternativas de respostas: 

“Adequada para alunos do Ensino Médio”, que foi a avaliação feita por 6 dos 7 participantes, 
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e “Não adequada para alunos do Ensino Médio”, que foi a avaliação de P04, o qual justificou 

sua escolha na pergunta seguinte. 

Na última pergunta da Parte III, também indicamos um espaço de preenchimento 

facultativo para que os professores apresentassem suas considerações sobre os aspectos que 

tinham acabado de analisar. Para esse item quatro professores apresentaram considerações, 

um deles foi P01, cujas considerações informaram que ele não conseguiu ter acesso à parte do 

material onde foram feitas as discussões das hipóteses. Entramos em contato com o mesmo e 

percebemos uma falha no procedimento realizado para baixar o material, o que resultou em 

um não funcionamento dos links contidos nele e consequentemente o professor não teve 

acesso à parte que mencionara. Isso nos chamou atenção para a necessidade de disponibilizar, 

juntamente com o material, instruções – que já disponibilizamos, sobre como baixar o 

programa de forma completa e que o material venha, assim, a funcionar corretamente. 

Dois outros professores (P02 e P05) chamaram atenção para o fato da posição (a 

altura, mais especificamente) dos balões das falas dos personagens nas telas, em alguns 

momentos, não estar obedecendo uma relação direta com a ordem da fala deles, o que acabava 

dificultando a percepção de quem falava primeiro. Realmente, o ideal é que o balão de quem 

fala primeiro no diálogo esteja em uma posição superior às dos que o seguem, para que a 

sequência e a lógica do texto sejam assim mais facilmente percebidas. Após as considerações 

dos participantes, fizemos uma revisão do material buscando corrigir os locais onde a ordem 

das falas não estava claramente indicada pela posição dos balões. Por fim, vale mencionar as 

considerações de P04, apontando que, apesar da linguagem do material ser simples, estava 

muito longa, o que poderia fazer com que os estudantes ficassem cansados da leitura dele. Em 

relação a isso, realizamos uma revisão no texto buscando identificar e modificar pontos do 

material onde pudéssemos reduzir os parágrafos, sem perder a clareza e a precisão conceitual 

do texto. Alguns poucos trechos em que isso se mostrou possível, foram alterados nesse 

sentido.  

5.3 PARTE IV – DOS TEMAS E CONTEÚDOS ABORDADOS 

 A quarta parte do questionário era composta de seis perguntas que tratavam do 

problema central a partir do qual as discussões presentes no material se desenvolveram, bem 

como da correção e da relação dos conteúdos apresentados com o referido problema. Uma 

primeira pergunta indagava sobre a relevância e grau de provocação dos conteúdos de Física 

discutidos no material, para o que foram apresentadas quatro alternativas de avaliação, 

havendo a possibilidade de os professores marcarem mais de uma, caso não fosse a negativa 
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de outra já escolhida. Todos os professores classificaram os conteúdos do material como 

“relevantes” (7) e a maioria como “instigantes” (4), o que mostra uma avaliação bem positiva 

nesse quesito. A segunda questão também perguntava sobre os conteúdos, procurando saber 

como os professores os avaliavam quanto a sua correção e precisão. Foram oferecidas cinco 

alternativas que graduavam esse aspecto de “muito bom” a “péssimo”. Para esse quesito, 4 

professores avaliaram como “muito bom” e 3 como “bom”, isso também mostra uma 

avaliação bem positiva, que considera que os conteúdos estão bem desenvolvidos dentro do 

material. 

 Na terceira questão, perguntamos como os professores avaliavam os problemas, 

central e secundários, que nortearam as discussões presentes no material. Essa pergunta 

constitui, de certo modo, uma avaliação da contextualização desenvolvida pelo material. 

Foram apresentadas seis opções de respostas para ela, onde os participantes poderiam escolher 

mais de um item, desde que não contraditório com outro já escolhido. Assim, os 7 professores 

classificaram os problemas como “relevantes” e 3 deles também como “instigantes”, o que 

consideramos uma avaliação bem positiva. Ao mesmo tempo, chamou nossa atenção, aqui, 

que os problemas, assim como ocorrera na avaliação para os conteúdos (primeira questão 

dessa Parte IV do questionário), foram identificados mais como relevantes do que como 

instigantes ou atrativos, respectivamente. Consideramos a possibilidade de nem todos os 

professores terem registrado a informação, presente no enunciado dessas questões, de que a 

pergunta em foco permitia mais de uma escolha entre as respostas oferecidas. O fato de que o 

quesito atratividade do material como um todo foi muito bem avaliado por eles, como 

veremos logo adiante no Gráfico 02, reforça essa hipótese. Mas ao mesmo tempo, nos 

sentimos motivados a tentar incluir elementos mais provocativos no material e discutiremos 

algumas possibilidades de o fazermos, no próximo capítulo.  

Na quarta questão perguntamos se os professores consideram que os conteúdos 

abordados no material permitem discutir de forma clara os problemas e hipóteses 

apresentados, devendo indicarem suas respostas entre as opções “sim”, “não e “em parte”. A 

maioria respondeu que “sim” (6) e apenas um participante, P06 respondeu “em parte”, mas 

não apresentou nenhuma justificativa para essa resposta, sendo esse aspecto portanto, avaliado 

também de forma muito positiva.  

 A quinta pergunta era se o participante considerava que, após a utilização do material, 

era possível se chegar à resposta do problema central, para o que apresentamos quatro 

alternativas de respostas. Nesse item 3 professores escolheram a opção que afirmava que ao 
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final da utilização do material a resposta para o problema fica “clara” e 4 responderam que a 

mesma é “possível de ser inferida”, com isso avaliamos que problemas e conteúdos estão 

apresentados e desenvolvidos de forma satisfatória, já que permitem chegar a uma reposta 

após seu uso. Assim como ocorria na finalização das outras partes, a sexta e última pergunta 

da Parte IV indicava um espaço de uso facultativo, onde os professores poderiam fazer suas 

considerações sobre os itens que haviam respondido, ali. Apenas P03 respondeu, com um 

comentário que adiantava, na verdade, pergunta que fizemos na sequência, na Parte V do 

questionário. No caso, o participante informou não ter ficado claro para ele o momento no 

qual o material poderia ser utilizado, se seria concomitante às aulas teóricas ou em algum 

outro momento. Como reforçaremos a seguir, as observações feitas nesse sentido nos levaram 

a acrescentar no material um link com “orientações para o professor”, onde ressaltamos a 

finalidade que pensamos para o material – para instigar construção de novos conhecimentos - 

e apresentamos sugestões de formas e momentos de utilização para o mesmo, nas escolas. 

5.4 PARTE V - ANÁLISE MAIS GERAL DO MATERIAL 

 Na quinta parte procuramos fazer uma avaliação mais geral do Produto Educacional, 

perguntando sobre as dificuldades que os participantes eventualmente tivessem encontrado ao 

manuseá-lo, as potencialidades que identificavam nele, e se utilizariam o material em suas 

aulas. A primeira pergunta procurava identificar se os professores tinham sentido alguma 

dificuldade ao utilizar o material, e em caso afirmativo, a segunda pergunta pedia que 

indicassem quais as dificuldades encontradas. Os 7 professores responderam “não” ter 

encontrado nenhuma dificuldade. 

 A terceira pergunta dessa Parte pedia para os professores apontarem quais as 

principais potencialidades que eles destacariam no Produto Educacional, ao que, conforme 

percebemos, eles responderam destacando aspectos positivos do material. Identificamos três 

tipos ou categorias de respostas, conforme o aspecto do produto valorizado pelos 

participantes: o formato digital; a linguagem adotada na comunicação; e os conteúdos 

apresentados. Nos aspectos ligados ao formato digital (5 falas apontaram algo nessa 

dimensão) agrupamos elementos das respostas que remetiam ao tipo do formato em que o 

material é apresentado, ressaltando seu “fácil acesso”, sua “atratividade para os alunos”, a 

“facilidade de manusear”, a “proximidade dos alunos com a mídia digital”, e o fato de que 

“pode ser utilizado pelos alunos fora do ambiente escolar”. Esses elementos dão uma ideia de 

que, para os professores, o formato digital facilita o acesso e uso do material, além de ser algo 

com que os alunos possuem familiaridade e com o que estes gostam de entrar em contato. 
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 Na categoria dos aspectos ligados à linguagem (2 menções a esse respeito) agrupamos 

os elementos que remetiam à forma como a comunicação é proposta no material, tanto no que 

diz respeito à linguagem textual como à visual. Cabe mencionar que aspectos relacionados à 

linguagem de programação, por exemplo, foram incluídos na categoria do formato do 

produto. Nessa categoria da linguagem, agrupamos as respostas que destacaram como 

potencial positivo do produto: a presença de “analogias ótimas” (P02); e as imagens 

específicas da região, também destacados por P02 quando diz que “os desenhos relacionado 

com o visual de Jucurutu foram excelentes”; e a adoção da linguagem de história em 

quadrinhos, destacada por P07, cuja resposta foi transcrita mais adiante.  

A categoria de aspectos ligados aos conteúdos, como o nome indica, traz as respostas 

(4 falas dos participantes, no todo) que apontam para potencialidades do conteúdo de Física 

discutidos no material, tendo sido destacado que: “o conteúdo abordado desperta o interesse 

dos alunos” (P01)"; “estão bem apresentados” (P02); permitem “discutir várias questões de 

Física” (P05) e outros problemas ambientais (P07, transcrição abaixo); “permite que o alunos 

sinta-se estimulado a conhecer mais sobre astronomia” (P01).  

Elementos pertinentes às três categorias de potencialidades percebidas no material 

apareceram na fala de P07, transcrita abaixo, a título de ilustração: 

O produto faz uso de outras linguagens para o ensino de ciências e isso é 

muito importante. Destaco a linguagem acessível para alunos na faixa 

etária do ensino médio, o tema do produto por ser muito instigante, a opção 

pela história em quadrinho e por usar imagens reais de uma localidade 

específica (Jucurutu no Rio Grande do Norte). Podemos a partir dele, 

abrirmos a possibilidade de abordarmos outros questionamentos e 

problemas ambientais relacionados ao tema (problemas locais e globais).  

 As demais falas dos participantes, conforme mencionado anteriormente, podem ser 

conferidas em sua completude nas transcrições que apresentamos no Apêndice G.  

A quarta pergunta dessa parte do questionário indagava se os professores utilizariam o 

material em suas aulas, pedindo também para que, na pergunta seguinte, eles justificassem as 

suas respostas: apontando suas razões, caso a resposta anterior tivesse sido “não”, e que 

formas de uso eles visualizavam, caso tivesse sido “sim”. Nesse item todos os professores 

responderam que “sim”, e as respostas que deram à pergunta cinco, sobre que formas de uso 

eles vislumbravam para o material, nos levaram a organizá-las em três categorias, conforme 

apresentamos na Figura 11. 
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Figura 11 - Categorias de classificação das respostas com as sugestões de uso do Produto Educacional 

 

FONTE: O próprio Autor. 

 A categoria conteúdos com os quais pode ser articulado traz elementos das respostas 

dos professores que ressaltaram os conteúdos que podem ser discutidos a partir do uso do 

material. Nota-se que, a considerarmos a atual Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2018) e a se utilizar o material vinculado às aulas, a maioria dos conteúdos citados aponta 

uma potencialidade maior para a utilização do material com turmas do segundo ano do Ensino 

Médio. A categoria momentos de uso em relação ao desenvolvimento dos conteúdos agrupa 

elementos que apontam o momento para utilização do material, se seria antes, depois ou em 

paralelo com a discussão dos conteúdos ministrados, conforme a fala dos professores. A esse 

respeito, notamos que a maioria dos participantes (4 dos 7) visualizou para o material um uso 

posterior ao desenvolvimento dos conteúdos das aulas, como consolidação de conceitos 

estudados. Isso se contrapõe à nossa intenção de usar o material como apoio nas 

problematizações iniciais dos conteúdos de Física a serem estudados. Esse dado nos levou a 

inserir no link para o texto de considerações para os professores, que incluímos no material, 

alguns esclarecimentos a esse respeito; além disso, fizemos a indicação de aprofundamento da 

ideia de problematização a partir da sugestão da referência de Delizoikov (2005) que 

incluímos em link específico para as bibliografias sugeridas ao professor, no próprio material. 

Por fim, a categoria atividades curriculares traz elementos das respostas dos 

participantes que remeteram a momentos ou atividades curriculares específicas quando 

convidados a comentar de que forma utilizariam o material. Encontramos dois tipos de 

propostas de inserção, vindas de 2 participantes. Uma das propostas idealizadas foi o uso do 

material em conjunto com as aulas formais do currículo, inclusive com um dos participantes, 
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P04, apontando a série na qual trabalhar: “uma explanação em variação da temperatura na 2ª 

série, um início para debate”. Outra proposta pensada pelos participantes foi em projetos de 

ensino desenvolvidos na escola, como apontado por P07:   

Particularmente estamos como um projeto no ensino médio relacionado ao 

observatório solar (uso do gnomon) para estudarmos a interação Sol-Terra 

ao longo do ano e compreendermos a dinâmica da Terra ao longo de um dia 

e do ano. Usaria o produto paralelo à atividade como o gnomon, 

relacionando o comprimento das sombras ao longo do dia e ao longo do 

ano. Incluiria a informação dos diferentes arcos do movimento aparente do 

Sol, ao longo do ano em diferentes locais do globo terrestre para 

discutirmos diferentes comportamentos ambientais em cada lugar. 

As considerações feitas pelos participantes foram importantes para nos ajudar a 

perceber as possibilidades de utilização que o próprio material passa, tendo em vista ainda não 

tínhamos colocados orientações específicas para os professores, nesse sentido. A sugestão 

feita por P04 está bem próxima do que já havíamos pensado para o uso do material, sua 

utilização dentro do currículo formal, preferencialmente com turmas do 2º ano do Ensino 

Médio. Quanto à possibilidade de utilizá-lo em um projeto de ensino, sugerido por P07, 

achamos muito interessante, pois nos abriu uma possibilidade que não havíamos pensado até 

então, mas que consideramos viável. 

Assim como nas partes anteriores, o último item da parte V consistia em um espaço de 

uso facultativo, para que os professores pudessem deixar suas considerações, sendo que não 

houve resposta a esse item, o que atribuímos ao fato das questões anteriores serem já 

discursivas, permitindo que os professores expressassem todas as considerações pertinentes ao 

assunto, ao respondê-las.  

5.5 PARTE VI – NOTAS ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES 

 A sexta e última parte do questionário solicitava que os professores atribuíssem notas 

para alguns quesitos analisados anteriormente, relativos ao material. São eles: acessibilidade; 

atratividade; comunicação textual; comunicação visual; clareza dos problemas e hipóteses 

apresentados; e abrangência e precisão dos conteúdos abordados. Os professores poderiam 

atribuir uma nota de 0 a 10 a cada item, sendo que a média dessas notas considerando a 

avaliação conjunta dos professores está apresentada no Gráfico 02. Pode-se perceber, pela 

média das notas, uma avaliação muito positiva para os diferentes aspectos do material. Vemos 

que o quesito “acessibilidade” recebeu a melhor avaliação entre os professores, sendo que 

todos os quesitos foram avaliados com nota acima de 8,0, o que reflete as considerações feitas 
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anteriormente pelos professores. O quesito “atratividade”, nesse formato de avaliação – 

quantitativo e mais global em relação ao produto -, ficou também muito bem avaliado 

(terceira maior nota), levando-nos, em parte, a reduzir as preocupações que havíamos 

mencionado antes, sobre o item conteúdos, por exemplo, ser apontado bem mais vezes como 

“relevante", entre os participantes, do que “instigante”.  

Gráfico 12 - Média das notas atribuídas pelos professores para alguns aspectos específicos do Produto 

Educacional. 

 

FONTE: O próprio Autor. 

O último item do questionário pedia para que os professores, caso achassem 

necessário, fizessem algum comentário adicional sobre o material. Dois professores fizeram 

comentários. O participante P01 disse que gostou da proposta do Produto Educacional e 

destacou o formato digital do mesmo, pelo fato “dos estudantes estarem cada vez mais 

conectados com o mundo virtual”; já P02 comentou que gostou bastante do material e que 

deseja recebê-lo quando estiver finalizado, o que é um ótimo sinal sobre a receptividade do 

mesmo por este participante, indo bem além da resposta de que faria uso do produto em suas 

aulas. Nesse sentido, vale ainda destacar que P07 entrou em contato conosco ainda antes da 

publicação do nosso trabalho para solicitar o uso do material em explicações que estava 

fazendo para alunos da Licenciatura em Física a Distância da UFRN, em seu trabalho na 

tutoria à distância do curso. 

Após as análises qualitativa e quantitativa do material, percebemos que para esse 

grupo de professores o nosso Produto Educacional foi bem avaliado nas várias dimensões 

sobre as quais indagamos, tendo maior destaque, nas considerações quantitativas dos 

participantes: o formato digital, que torna o material acessível e fácil de usar, e os problemas e 

as hipóteses abordadas, o que para nós pode ser um reflexo do fato de que eles foram 

escolhidos a partir de falas dos próprios estudantes. 
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Se formos resumir a avaliação desenvolvida, podemos dizer que o produto foi avaliado 

como de fácil uso, com conteúdos relevantes e discutidos de forma correta. Também foram 

destacados positivamente o uso de boas analogias e a linguagem adequada e próxima aos 

alunos, bem como o uso de imagens atrativas e com referência à elementos regionais. Outro 

ponto destacado positivamente, foi a possibilidade de a partir das discussões presentes no 

material ser possível abordar outras questões envolvendo o meio ambiente. 

Além dos aspectos positivos ressaltados nessa conclusão do capítulo, é válido lembrar 

que alguns aspectos também foram apontados pelos participantes como necessitando de 

melhorias, sendo que a versão aqui apresentada para o Produto já contempla 

encaminhamentos para a maioria dos pontos levantados. É o caso da demanda que colocaram 

para um ajuste na altura dos balões de falas dos personagens, de acordo com a ordem de fala; 

da necessidade de alteração de alguns ícones de modo que deixassem mais claro a função dos 

botões; e ainda, a extensão de textos, nos casos em que não houve prejuízo na precisão dos 

conteúdos abordados. Entendemos que outros aspectos técnicos, que como analisado pelos 

participantes, não implicaram em maiores dificuldades no uso do produto, poderão receber 

atualizações na continuidade do seu uso. 

Entendemos que existe ainda a necessidade de ampliar a avaliação do Produto 

Educacional, particularmente a partir da exploração do produto em situações reais, com os 

alunos, porém, a avaliação aqui contemplada visava validar e abrir a possibilidade de uso do 

mesmo nesse novo contexto, o que se efetivou a contento. Sobre o uso do produto junto aos 

alunos, discutiremos mais amplamente nas nossas considerações finais, no próximo capítulo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal motivação que tivemos para a realização deste trabalho foi o desejo de 

ensinar Física de uma forma diferente da usualmente realizada na Educação Básica, onde o 

ensino dessa disciplina se limita muitas vezes a uma abordagem que prioriza a memorização 

de leis e equações matemáticas. Acreditamos que um dos caminhos para mudar essa realidade 

seja a abordagem de temas de Astronomia, o que pode ser feito, entre outras formas, na sua 

correlação com o estudo do ambiente, pois além da atual relevância social e de uma relação 

direta com o cotidiano dos alunos, esses temas possuem relação com diferentes conteúdos de 

Física. 

Nesse contexto, o nosso principal objetivo foi desenvolver um material que possa 

atuar como um facilitador para os professores de Física que desejem realizar a sua prática na 

perspectiva aqui defendida e trabalhada. O material desenvolvido não tem a pretensão de dar 

conta da explicação de todos os conteúdos abordados, seu papel é servir como fonte de 

problematizações e de motivação para aprofundar os conhecimentos por trás de uma situação 

do cotidiano dos alunos: as variações na temperatura ambiente, que se experimenta, ao longo 

do dia. 

Alguns aprendizados que experimentamos durante o percurso de produção desse 

trabalho merecem destaque. Os levantamentos feitos com diferentes grupos de pessoas, para 

identificar quais as suas concepções sobre o Sol, nos possibilitou constatar que elas não 

acreditavam que as diferenças de temperaturas sentidas aqui na Terra estavam ligadas 

diretamente a alguma mudança na dinâmica solar. Essa constatação foi algo que chamou 

bastante atenção, pois devido a nossas memórias sobre conversas cotidianas esperávamos que 

as pessoas fizessem relação entre a variação no aquecimento local e mudanças no Sol, já que é 

comum se ouvir, principalmente no interior, frases como “o Sol parece estar ficando cada dia 

mais quente”.  

Ainda durante as sondagens realizadas, dessa vez com os alunos do Ensino Médio, 

surgiram termos como “aquecimento global” e “mudanças climáticas”, associados pelos 

alunos não só coma variação no aquecimento da Terra como um todo, com o passar de anos e 

décadas, como também com as variações locais de temperatura, ao longo do dia. Isso mostra a 

importância de se fazer uma discussão acerca desses temas dentro de sala de aula, pois muitas 

vezes os estudantes apenas estão repetindo termos, aos quais tiveram acesso através dos 

diferentes meios de comunicação, mas sem que compreendam seus reais significados e 

implicações. 
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Para a fundamentação pedagógica do nosso material, fizemos leituras sobre a 

importância da problematização e de abordagens pautadas em problemas, o que nos ajudou a 

ampliar nossos conhecimentos sobre a importância destes para o ensino de Ciências e de 

Física em particular. Além disso, essas leituras também nos levaram a conhecer os três 

momentos pedagógicos propostos por Delizoicov (2005), importante estratégia para se 

estruturar o trabalho docente em uma perspectiva problematizadora, estratégia essa que não 

tivemos conhecimento em nossa graduação. 

De modo semelhante, o aprofundamento do conhecimento físico sobre o balanço 

energético da Terra com base nos referenciais que fizemos uso durante a elaboração do 

material (HALL, 1998; BARRY e CHORLEY, 2013.), nos permitiu desenvolver de forma 

mais ampla pontos que usualmente são tratados de forma muito superficiais nos textos 

disponíveis para o Ensino Médio, e mesmo para o professor. Acreditamos que a discussão da 

hipótese sobre o acúmulo de energia pela Terra, que fizemos no material a partir daquele 

referencial, consegue propiciar para o Ensino Médio contribuições diferenciadas em relação 

ao usualmente feito na abordagem do tema. 

Durante nossos estudos dos conhecimentos da Física necessários para discutir as 

hipóteses que seriam abordadas no material, percebemos várias outras situações que poderiam 

dar margem a discussões bem proveitosas dentro de uma sala de aula. Pensando em uma 

perspectiva de ensino de Física pautada na problematização de situações do cotidiano dos 

alunos e visando favorecer uma maior sensibilidade ao ambiente, nos pareceu bastante 

promissora uma abordagem partindo das cores do céu, por exemplo. Embora existam textos 

de Ensino de Física em português que oferecem uma boa base para um tratamento dessas 

questões (SILVEIRA, 2013, entre outros) resolvemos não abordá-las no presente material 

para não o deixar muito extenso nem perdermos o foco da problematização central inicial, ou 

dos diálogos em curso sobre a mesma.  

 Trabalhar com o desenvolvimento de um material de ensino fazendo uso de uma 

fundamentação pedagógica nos levou a refletir sobre fatores importantes que devem ser 

considerados quando se elabora esse tipo de material. A mediação pedagógica tem que ser 

pensada de forma a estar presente em todo o material, visando fortalecer o seu potencial para 

o diálogo com os leitores, sendo importante considerar: o público ao qual se destina, a 

linguagem adotada, e a contextualização dos conteúdos, entre outros. Essas reflexões foram 

de fundamental importância, tendo em vista que pretendemos dar continuidade no 

desenvolvimento de novos materiais voltados para o ensino de Física. 
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Destacamos também, que o trabalho e tempo empreendido para a elaboração do 

problema e hipóteses desenvolvidas no material, principalmente o fato deles terem surgido a 

partir de falas e inquietações dos próprios estudantes, contribuiu muito para torná-lo mais 

próximo da realidade deles. 

A realização dessa pesquisa nos ajudou a perceber o potencial que os temas de 

Astronomia e Ambiente possuem para se abordar diferentes conteúdos de Física, além de 

permitirem a problematização de situações próximas ao cotidiano dos alunos. Isso pode ajudar 

a trazer mais significado aos conteúdos da disciplina, potencializando assim a apropriação do 

conhecimento por parte dos estudantes.  

Uma possibilidade que vislumbramos é a de ampliar as discussões presentes no 

material, abrindo as problematizações para o âmbito das mudanças de temperaturas globais, 

criando-se talvez outros textos paradidáticos que se comuniquem com o conjunto atual que 

finalizamos. Esse desejo veio do fato de percebemos que nas falas das pessoas que 

participaram de nossas sondagens apareceram elementos ligados a mudanças globais, muitas 

vezes sendo utilizadas de forma confusa pelos entrevistados. Isso nos apontou para a 

importância de uma discussão e problematização mais cuidadosa sobre os conhecimentos que 

as pessoas trazem sobre termos como “aquecimento global” e “mudanças climáticas”, por 

exemplo. 

  No que diz respeito à extensa avaliação do material que os professores 

desenvolveram, resultou, da análise deles, que o Produto aqui apresentado tem potencial para 

contribuir com processos significativos de aprendizagem em aulas de Física. Tanto pelo fácil 

acesso e interatividade possibilitados, como pelo formato e linguagem adotados, e ainda, 

pelos problemas e hipóteses propostos, e a clareza do conteúdo discutido.  

 Como perspectivas futuras para o presente material, entendemos ainda que existem 

diversas possibilidades a serem colocadas em prática a partir de agora, envolvendo o seu uso, 

a pesquisa sobre seu uso e uma contínua melhoria do mesmo. Uma dessas possibilidades, em 

que temos particular interesse de contribuir, é permitir que o material seja avaliado por 

estudantes do Ensino Médio, para que eles possam manuseá-lo e fazerem algumas 

considerações a respeito de dificuldades que venham a encontrar no contato com o mesmo. É 

importante também que se investigue seu uso em diferentes contextos de ensino, na escola: 

em aulas de Física, ou em Clubes de Ciências ou Astronomia, por exemplo. O trabalho do 

texto junto a professores, em Minicursos de Extensão, com discussões tanto metodológicas 
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como dos conteúdos físicos e da Astronomia é outra perspectiva que pode trazer contribuições 

relevantes.  

  Uma sugestão interessante, apontada por um dos membros de nossa banca, é a de 

aprofundar o caráter interdisciplinar inerente aos conteúdos da Astronomia e de sua relação 

com o ambiente, através do uso do nosso material por professores de outras áreas. Como 

forma de explorar previamente essas possibilidades, pretendemos disponibilizar o material 

para apreciação de professores de outras áreas como Biologia, Química e Geografia.  

 Por fim, entendemos que o nosso material por si não será capaz de resolver os 

problemas do ensino de Física, mas acreditamos e desejamos que, além de contribuir com 

nosso objetivo inicial – incentivar e dar apoio a professores de Física que desejem trabalhar 

temas de Astronomia e Ambiente em suas aulas -, ele possa vir a contribuir para incentivar e 

ao mesmo tempo despertar reflexões, em outros professores, acerca dos aspectos necessários 

para elaboração de materiais de ensino que venham a promover uma mediação pedagógica 

efetiva.  

É nosso desejo, tanto com o material, quanto com o texto dessa dissertação, que outros 

professores possam, além de serem motivados a explorar o Produto Educacional aqui 

apresentado, se sentir inspirados a elaborarem seus próprios materiais. 
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APÊNDICE A – DIÁLOGO COM APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO E 

LEVANTAMENTO DAS PROBLEMATIZAÇÕES INICIAIS 

 

Texto/Falas Imagens 

Era de manhã e como de costume Ana, João Paulo e Diana 

faziam seu percurso diário a caminho da escola, até que algo 

chamou a atenção de Ana, que fez questão de compartilhar 

com o grupo... 

Foto da paisagem local 

(Ana): Nossa! Olha só esse nascer do Sol pessoal! Mesmo ambiente anterior 

(Diana): Caramba, que lindo! Não sei vocês, mas eu gosto de 

ver o Sol nascendo. Faz eu me sentir bem. 
Mesmo ambiente anterior 

(João Paulo): Eu só gosto do Sol quando ele está nascendo, 

porque depois parece que fica quente demais! 
Mesmo ambiente anterior 

(Ana): É verdade! Na hora em que ele está nascendo, dá a 

sensação de que está nos aquecendo menos, do que quando é 

meio dia. 

Mesmo ambiente anterior 

(Diana): Hmmm... Eu fico achando que é só porque de manhã 

cedo a Terra ainda está fria, sabe? Devido à noite anterior... 
Mesmo ambiente anterior 

(Diana): Aí, depois que o Sol nasce, ela vai esquentando. Na 

medida em que as horas vão passando, recebe mais e mais 

calor, e esquenta. 

Mesmo ambiente anterior 

(Ana): Sei não, viu? Por causa que de tardezinha, quando o Sol 

ainda está visível no céu, mesmo antes dele se pôr, a gente tem 

a sensação de que esfria novamente. 

Mesmo ambiente anterior 

(Ana): Eu acho que tem mais a ver com a altura do Sol no céu. 

Que faz com que ele nos aqueça de forma diferente ao longo 

do dia. 

Mesmo ambiente anterior 

(João Paulo): Nossa! Tem tanta coisa que a gente nem se dá 

conta, não é? De repente vocês estão fazendo eu me perguntar 

sobre coisas que eu não tinha pensado, antes... 

(João Paulo): Mas olha, é melhor a gente ir ou vai se atrasar 

para a aula. 

Mesmo ambiente anterior 

(Ana): Verdade. Mas... deixa só eu tirar uma foto, antes... Mesmo ambiente anterior 

(Ana): Pronto! Vamos! Foto da paisagem local 
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Aqueles questionamentos não saíram da cabeça do grupo de 

amigos. E na hora do intervalo, lá estavam eles novamente 

discutindo sobre o assunto. 

 

A Professora de Física, vendo aquele grupo tão concentrado e 

empolgado, resolveu se aproximar para saber do que se tratava. 

Personagens no pátio da 

escola 

(Professorar): Bom dia, pessoal! Qual o motivo dessa 

discussão tão acalorada? 

(Ana): Bem professora Luana, é que a gente estava vendo o Sol 

nascer antes de vir para a escola, aí João Paulo chamou a 

atenção para o fato de que ele parece estar nos aquecendo mais 

em certos momentos do dia. 

Mesmo ambiente anterior 

(João Paulo): Daí a gente estava aqui discutindo... por que será 

que isso acontece? Tem horas que parece até que ele fica mais 

quente! Só que cada um tá pensando num motivo diferente! 

(Professora): Interessante! E quais são, então, os motivos em 

que estão pensando? 

Mesmo ambiente anterior 

Com a ajuda dos colegas, Ana explica para a Professora as 

hipóteses levantadas... 
Mesmo ambiente anterior 

(Professora): Deixa ver se entendi...  Diana, acha que é por 

causa de um acumulo de calor e Ana que é algo a ver somente 

com a altura do Sol no céu. 

(Todos os alunos): Sim, Professora!!! 

Mesmo ambiente anterior 

(Professora): Deixa eu confirmar só mais uma coisa. Em algum 

momento vocês falaram que o Sol até parecia mais quente em 

certas horas do dia... Mas pelo que vocês me falaram parecem 

não acreditar que isso acontece, não é mesmo? Não estão 

achando que ocorre mudança na temperatura dele, ao longo do 

dia, confere? 

(Diana): Sim Professora! Isso é só um jeito da gente falar! 

Mesmo ambiente anterior 

(Professora): Bom... Essas hipóteses que vocês estão 

levantando são muito interessantes! Se vocês estiverem a fim 

de aprofundá-las, se quiserem, eu posso ajuda-los a organizar 

as ideias que estão tendo e orientá-los para chegarem a 

Mesmo ambiente anterior 
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algumas conclusões. 

(Todos os Alunos): Opa!! Queremos sim, Professora 

(Professora): Ótimo! Estou com as quartas-feiras à tarde 

disponíveis, a gente poderia se reunir nesse horário, o que 

vocês acham? 

(Todos os alunos): Combinado professora Luana! 

Mesmo ambiente anterior 

Na quarta-feira seguinte Ana, Diana e João Paulo esperavam 

ansiosos pela chegada da Professora... 
Alunos da Sala de Aula 

(Professora): Boa Tarde pessoal! 

(Todos os alunos): Boa Tarde professora Luana!!!!! 
Mesmo ambiente anterior 

(Professora): Eita! Parece que vocês estão bem animados. 

(João Paulo): Estamos sim, Professora, estou doido para 

colocar a mão na massa. Por onde começamos? 

Mesmo ambiente anterior 

(Professora): Bom, eu fiz um planejamento para organizar as 

nossas discussões e acho que elas devem se guiar por uma 

questão principal, para qual temos duas hipóteses para 

investigar... Vou colocar no quadro. 

Mesmo ambiente anterior 

Por que sentimos uma diferença no aquecimento da Terra pelo 

Sol ao longo do dia? 

→ Devido ao acúmulo da energia que a Terra recebe do Sol 

(Diana) 

→ Devido à altura do Sol no céu, que determina o quanto ele 

nos aquece (Ana) 

Imagem do quadro da sala 

de aula 

(Professora): Olá Leitor! Agora que você já conhece as 

hipóteses propostas, o que acha de nos ajudar a discuti-las? 

(Professora): É só clicar em uma das meninas para 

começarmos! 
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APÊNDICE B – A ALTURA DO SOL É O QUE DETERMINA A MUDANÇA DE 

TEMPERATURA DE UM LUGAR, COM O PASSAR DAS HORAS 

 

Tela Diálogos Imagens 

01 (Professora): Bom, gente, pedi para nos encontrarmos 

aqui em frente à escola porque hoje vamos discutir  a 

ideia de que a altura do Sol no céu é o que determina a 

variação da temperatura num lugar ao longo do dia, não é 

isso?  

(Professora): Pois então, pessoal?  Desconfio que pode 

ser útil a gente começar falando disso aqui fora. Vamos 

começar? 

(Todos): Bora!  

(Professora): Ana, pode falar um pouco mais sobre sua 

ideia? 

Todos as personagens na 

sala de aula 

02 (Ana): Claro, Professora Luana! Bom, eu penso que isso 

de ter hora mais quente, no dia, tem a ver com a posição 

do Sol no céu. 

(Diana): Como assim, Ana? 

(Ana): A gente sabe que quando o Sol está nascendo, ele 

está ainda bem baixinho. Depois na medida em que a 

Terra gira... 

(Diana): Você quer dizer na medida em que o Sol gira? 

(Ana): Não, Diana. É que... olha só. A gente pode falar 

que o Sol gira em torno da Terra, se a gente observa ele 

da Terra. Mas isso do Sol girar em torno da Terra, e 

mesmo de todas as outras estrelas que vemos à noite 

girarem em torno da Terra ao longo do dia, tudo isso 

também pode ser explicado pelo fato da Terra estar 

girando ao redor dela mesma, ao redor de um eixo 

imaginário que vai de um polo a outro dela, né isso?  

(Diana): É verdade, eu tinha esquecido esse “detalhe”. 

(Ana): Pois então? A rotação da Terra faz com que o Sol 

Ana em primeiro plano 

com uma animação ou 

imagem ilustrando o q 

ela está falando 
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mude de posição em relação a alguém que esteja olhando 

para ele de um lugar da Terra. Quando ele nasce, aparece 

baixo num lado do horizonte. Eu penso que está mais frio 

naquela hora porque o Sol, tipo... não está batendo 

diretamente sobre nós , entende? Depois, quando as horas 

passam, ele muda de posição. Aí ao meio dia, não sei já 

notaram, ele tá bem alto e bate bem dizer de frente pro 

chão. Eu acho que é por isso que aquece muito mais a 

gente nessa hora.  

03 (Ana): E isso da altura só pode ser importante. Porque... 

lembram do que conversamos outro dia? De manhã cedo 

aquece menos, mas ainda antes de anoitecer, aquece 

menos também. O Sol ainda nem desapareceu e já fica 

menos quente, não foi sobre isso que João Paulo chamou 

nossa atenção? 

(Ana): Pois meu avô me mostrou uma vez que a altura do 

Sol em relação ao nosso horizonte meio que se repete, em 

dois lados diferentes, no dia... O Sol nasce baixo, 

surgindo no horizonte no lado que a gente chama de 

Leste. A partir dali ele vai ficando mais alto, enquanto 

atravessa nosso céu de um lado para outro, lentamente. 

Ele fica mais alto até certo ponto, lá perto do meio dia, e 

ali, no que chega na metade do caminho, ele começa a 

abaixar de novo, indo pro Oeste até mergulhar totalmente 

no horizonte, naquele lado.  

Ana em primeiro plano 

com uma animação ou 

imagem ilustrando o q 

ela está falando; 

 

 

04 (Diana): Ah... Eu tenho uma tia que sabe a hora do dia 

pela sombra que uma coisa faz... Isso tem a ver com a 

altura do Sol também, né?  

Todos as personagens na 

sala de aula 

05 (Ana): Isso, Diana! Meu avô usou justamente uma estaca 

reta, no chão, para me mostrar que quando o Sol tá muito 

baixo, a gente nota que a sombra tá grande. Quando o Sol 

tá alto, a sombra vai ficando menor. O que eu tô querendo 

dizer é que quando o Sol tá baixo, pode ser de manhã 

Ana em primeiro plano e 

imagens mostrando a o 

tamanho da sombra em 

diferentes momentos do 

dia. 
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cedo ou de tardezinha, ele parece aquecer a gente do 

mesmo jeito. De alguma forma o Sol aquece menos, 

quando a sombra tá grande, do que quando ele está alto, e 

a sombra pequena. Daí eu não acho que é pura questão de 

acúmulo de energia do Sol, a gente sentir ele mais quente 

em algumas horas; entende, Diana? 

06 (Diana): Eu penso que faz sentido essa sua ideia, também. 

Mesmo, você sabe, que eu acredite mais na hipótese do 

acúmulo de energia com as horas de Sol.   

(João Paulo): Eu também acho essa ideia da Ana uma 

ótima hipótese para analisarmos.  

(Diana): Só não entendo é como o Sol pode nos aquecer 

diferente só porque está mais baixo, gente. Tipo... 

Quando ele ainda nem nasceu direito, quando está 

aparecendo só pela metade, tá certo. Mas depois, quando 

ainda tá cedo mas ele já aparece todo? Não sei 

(João Paulo): Eu estava pensando no que Ana falou, sobre 

ele bater bem dizer de frente quando tá perto de meio 

dia...  Então, quando ele tá mais baixo, é como se ele 

batesse “de lado”, e não de frente... Será que isso não 

muda mesmo alguma coisa?  

(Diana): Não sei. Você quer dizer, tipo... quando a gente 

dá uma cortada no voley mas a bola bate de lado e dói 

menos? 

(Todos): Risos. 

(Ana): Olhaí! Pode ser por aí! 

(Diana): Mas no caso do Sol a energia tá ali, chegando, de 

todo jeito. Não é assim, professora?  

 

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Bem, acho que vocês já estão com intuições 

muito boas, pessoal. Antes de tratarmos mais a fundo 

isso, vamos primeiro retomar de outra forma o que vocês 

vinham falando até aqui? Que tal se a gente apontar com 
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o braço para o local onde o Sol nasce ou surge, daqui de 

onde observamos? Alguém seria capaz de dizer, 

lembrando de quando chegam na escola, em que lado, 

mais ou menos, ele nasce? 

 (João Paulo): Ah, nisso posso ajudar professora, porque 

eu lembro bem. É que de manhã cedo ele bate numa das 

janelas de minha sala, e ninguém senta ali na reta com 

ele. Deixa eu ver... Fica mais ou menos para ali, olha. 

 

 (Professora): Ótimo João. Pois eu completo a sua 

informação dizendo que ele está nascendo mais baixo um 

pouco, mais ou menos para ali, olha só... Agora, gente, 

vamos todo mundo apontar com o braço para o nascente?  

(Ana): Hmmm... Como assim, gente? Me ajuda a 

entender... 

[Passado pouco tempo.]  

(Professora): Isso... Eu vou fazer uns desenhos aqui de 

como ficam os braços de vocês quando estão apontando 

para lá, ok? Aguardem um pouco... Pronto. 

(Professora): Agora, vou pedir para continuarem usando o 

braço para indicar como imaginam que seria o 

movimento do Sol, desde o lado de onde ele nasce, mais 

ou menos, passando pelo meio dia... Isso... Agora 

esperem um pouco... Isso... Agora até o poente... Eu estou 

desenhando mas prestem atenção também para como o 

braço de vocês vai assumindo direções diferentes, em 

relação ao plano sob nossos pés, o plano do horizonte, 

ok?  

(Professora): Pronto! Acho que meus registros 

correspondem bem à posição dos braços de vocês, olhem 

só... 

(Ana): Professora, também dá para ver que antes de 

chegar ali, no ponto mais alto que o Sol vai tocar, o braço 

da gente fica numa posição que é parecida com a que ele 

/ 
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fica algum tempo depois de passar ali, só que virado pro 

outro lado, né? Era disso que meu avô falava, eu acho! 

(Professora): Isso mesmo, Ana. Seu avô observou muito 

bem essa repetição que acontece. E não vamos esquecer 

disso, porque será importante para quando formos discutir 

algumas questões que já levantamos entre nós. 

(Professora): Agora, acho que poderíamos continuar 

nossa discussão na sala de aula, porque gostaria de 

usarmos o quadro para desenvolvermos algumas ideias... 

Vamos lá? 

(Ana): Vamos! Estou ansiosa para ver como podemos 

analisar mais a fundo a minha hipótese. 

(João Paulo): Ah, poxa... bem que eu estava gostando 

daqui, afinal, nesse horário do dia dá para aproveitar 

melhor o pátio, já que... não está tão quente quanto de 

manhã. 

(Todos): Risos. 

 Alguma paisagem.  

07 (Professora): Bem, então vamos ver... Acho que tem 

alguns esquemas que podemos fazer para representar as 

posições do Sol quando se move pelo céu, que irão ajudar 

vocês a perceber o que muda para nós, quando altura do 

Sol muda.  

(Ana): Será que não poderíamos usar algum experimento 

professora, para a gente se convencer sobre o efeito do 

calor do Sol quando ele está mais alto ou mais baixo no 

céu? Acho que isso da luz dele vir de lado, quando ele 

está mais baixo, deve ter tudo a ver. 

(Professora): Estava pensando sobre isso, Ana. Eu 

conheço um experimento usando a luz do Sol, só que... 

seria preciso fazermos medidas no horário da manhã 

também, e de manhã eu e vocês temos outras aulas...  

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Mas... Esperem aí... acho que tenho algo Imagem ou animação da 
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aqui nesse armário que uso em minhas aulas de ótica, e 

que pode ajudar a compreender melhor o que acontece. 

Aqui está, era essa caixa que eu estava procurando. Deixe 

fazer algumas adaptações nela e... pronto! 

(Professora): Vejam. Prestem atenção à região iluminada 

pela lanterna, no fundo da caixa. O que aconte ali, quando 

eu vario a direção  da lanterna? 

variação da iluminação 

da lanterna. 

 (João Paulo): Olha só! A área iluminada é maior quando a 

lanterna está de lado! 

(Ana): É mesmo!. Porque vão se situar a diferentes 

distâncias da lanterna, eu acho. 

(Diana): Acho que já vi algo parecido com o feixe de luz 

que passa por uma fresta de uma telha. 

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (João Paulo): Ah! Então quer dizer que isso também 

acontece com a energia do Sol? 

(Professora): Exatamente, pessoal. Como vocês já tinham 

falado antes, o movimento de rotação da Terra faz com 

que o Sol mude de posição em relação a gente. Os raios 

solares, representados aqui pela nossa lanterna, chegam 

então em diferentes direções, conforme a hora do dia. E 

quando muda a direção de onde eles vêm, ocorre o 

mesmo que aconteceu em nosso experimento: a luz do 

Sol, ou seja, a quantidade de energia que vem dele, ao 

chegar na Terra, se distribui em áreas diferentes, 

conforme a direção em que ele esteja. 

(Professora): Vejam nesses esquemas, agora, o que parece 

acontecer.   

Todos as personagens na 

sala de aula 

 

 

 (Professora): Percebem a diferença de áreas em que a 

mesma quantidade de energia se distribui, nos dois casos? 

Sol vindo de lado, batendo “rasante” e Sol a pino? 

Imagem ou animação da 

incidência dos raios do 

Sol, enfatizando a 

diferença na área 

iluminada. 

 (Diana): Então quer dizer que essa diferença na área Todos as personagens na 



104 
 

iluminada, vai influenciar na quantidade de energia? 

(João Paulo): A professora falou em distribuição da 

energia, né isso? A quantidade de energia seria a mesma, 

certo, professora, a que chega do Sol na Terra? 

(Professorra): Isso, João. Seria basicamente a mesma, no 

conjunto. Mas se ela se espalha mais, se ela se distribui 

numa área maior, chega menos energia em cada lugar, 

entendem? 

(Ana): Hmmm... Como assim?  (Professora): Tem um 

conceito na Física que ajuda a gente a quantificar isso de 

forma mais precisa, acho que estamos precisando 

introduzi-lo.  

(Professora): O que a gente gostaria de comparar é o 

Fluxo de Energia que chega num lugar da Terra, em cada 

uma dessas situações: Sol mais baixo, com raios 

chegando rasantes, e Sol mais alto, com uma incidência 

mais direta, frontal, de seus raios na Terra. 

(Ana): E o que seria esse fluxo, professora?  

sala de aula 

 (Professora): Vamos pensar sobre o uso dessa palavra no 

dia a dia, antes. Se eu falar em fluxo de água, por 

exemplo, no que vocês pensam?  

(Diana): Em água correndo... Ou... em algo chegando 

num lugar e passando, o tempo todo... Penso também no 

fluxo dos carros numa rua, que pode ser estreita ou larga, 

e eles podem passar devagar ou rápido, ali... 

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Pois é bem por aí, Diana. Esse fluxo mede 

uma espécie de densidade de energia por unidade de 

tempo, que nos alcança de forma contínua. Na verdade, a 

quantidade de energia que atravessa ou que alcança uma 

área, numa certa taxa de tempo.  

(João Paulo): Vixe! Parece complicado. 

(Professora): Nem tanto, João. Imaginem uma fogueira, o 

que acontece quando a gente vai chegando mais perto 

Todos as personagens na 

sala de aula 
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dela? 

 (Diana): Ah! A gente começa a sentir mais calor. 

(Professora): Exatamente. Quanto mais perto dela, mais 

calor parece estar chegando até nós, não é mesmo? No 

entanto, é a mesma fogueira que nos aquece nas duas 

situações, perto ou longe. Por que sentimos mais calor ao 

nos aproximarmos?  

(Ana): Hmmm... acredito que sentimos mais calor porque 

recebemos mais energia! Está chegando mais energia 

quando nos aproximamos! 

(Professora): E será que quando estávamos longe da 

fogueira, a energia que ela emitiu se perdeu? 

(Todos): Não! Eu penso que não! 

(João Paulo): A energia não se conserva?  

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Isso mesmo, João. Se a energia é uma 

quantidade que se conserva, e se a fogueira se mantiver 

por um tempo liberando a mesma quantidade de energia a 

cada unidade de tempo, porque recebemos mais ou menos 

calor, dependendo da distância? Uma parte pode até ser 

absorvida pelo ar que está entre nós e a fogueira mas não 

é só isso o que acontece. A energia da fogueira, quando 

estamos mais longe, parece ser menos “intensa’.(Ana): 

Pode ser... eu acho... porque a energia, no conjunto, tá se 

espalhando num espaço maior, quando a gente fica mais 

longe? 

(Professora): Isso mesmo, Ana! A energia que saiu da 

fogueira segue se espalhando em regiões cada vez 

maiores de modo que se nos colocamos na frente da 

fogueira para receber sua energia com um instrumento 

que tem uma certa área, por exemplo, nosso corpo, 

iremos receber uma maior proporção de toda a energia 

que a fogueira libera no espaço quando estivermos mais 

perto dela. Ali mais perto a energia está mais 

Todos as personagens na 

sala de aula 



106 
 

concentrada.  

(Diana): Hmmm... acho que estou captando.  

 (Professora): Vejam só. A energia luminosa emitida pelo 

Sol num certo intervalo de tempo não se perde; ela se 

espalha pelo espaço e se afasta da fonte se distribuindo 

igualmente em todas as direções. Ao se afastar da fonte, 

essa energia luminosa irá alcançar, num mesmo instante, 

pontos que estejam a uma mesma distância do Sol. 

Animação para ilustrar o 

que a professora está 

falando. 

 (Professora): Notem que esses pontos formam uma 

superfície esférica que tem o Sol no centro e cujo raio é 

igual à distância de um desses pontos ao Sol.  

(Diana): Ahh....  

(Professora): Cada unidade de área dessa superfície 

receberá uma fração (idêntica) da energia total que chega 

em toda a esfera, em cada unidade de tempo. 

(Diana): Quando chegamos mais perto da fogueira, nosso 

corpo cobre uma fração de área maior, em relação ao total 

da área em que a energia está distribuída. Acertei, 

professora? 

Animação para ilustrar o 

que a professora está 

falando. 

 (Professora): Isso mesmo! 

(Professora): O Fluxo de Energia, gente, é um conceito 

físico que permite quantificar essa fração recebida por 

cada unidade de área, por intervalo de tempo, ou seja, ele 

é a quantidade de energia por unidade de tempo, que 

chega em uma unidade de área dessas superfícies.  

Animação para ilustrar o 

que a professora está 

falando. 

 (Diana): Hmmm... professora Luana, estou aqui 

pensando... eu acho que entendi como esse conceito de 

fluxo de energia está ligado com  nosso experimento da 

lanterna. Porque a gente viu que a área do fundo da caixa 

em que a luz da lanterna se espalha muda, se ela estiver 

batendo de lado ou se bater bem de cima. 

Todos as personagens na 
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 (Ana): Boa, Diana! Se a gente pensar que o Sol emite 

energia de uma forma constante, o fato dele se distribuir 

Todos as personagens na 

sala de aula 
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por uma área menor quando está mais alto. altera o fluxo 

de energia do Sol que chega até nós. 

(Ana): Hum...nesse caso o fluxo que chega a um 

determinado ponto da superfície da Terra só depende da 

área considerada. 

 (Diana): Ah...! Então como tem uma variação dá área 

iluminada ao longo do dia, também tem uma variação do 

fluxo de energia solar. Quanto maior a área em que a 

energia se distribuir, menor densidade de energia, vamos 

dizer, né? 

(Professora): Isso mesmo meninas! Quanto mais frontal 

for a incidência dos raios solares sobre uma superfície da 

Terra, maior o Fluxo Solar e maior será a contribuição 

para o aquecimento daquele local. 

(Professora): E isso é quantificado da seguinte maneira, 

vejam só...  

(Professora): Primeiro, notem por este esquema que a 

menor área em que uma mesma quantidade de energia irá 

se distribuir será a área perpendicular à direção de onde 

vem a radiação. Conseguem ver isso no desenho? 

(João Paulo): Sim! Qualquer outra área inclinada em 

relação a esta será maior, não é isso? 

(Professora): Isso, João. Então, a situação em que teremos 

a energia incidindo perpendicularmente à área da 

superfície da Terra é a de maior fluxo de energia. 

(Professora): Percebam que essa informação também 

pode ser obtida usando a fórmula mais geral para o fluxo 

de energia como: energia por unidade de tempo, por 

unidade de área. Sendo que a área, no caso mais geral, 

terá a seguinte relação com a área perpendicular à direção 

de incidência da energia. Vejam... E, seguindo a dedução, 

ficamos com a seguinte fórmula geral para o fluxo. 

(Professora): O que essa fórmula nos diz? quanto mais 

Todos as personagens na 

sala de aula 
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rasante for a luz do Sol, menor o ângulo alfa, e menor 

será o seno de alfa. Com isso, o que acontece com o fluxo 

de energia? Ele zera, perceberam? Isso faz sentido? 

(Ana): Ah... faz todo o sentido professora... Corresponde 

à posição do Sol bem cedinho né isso? Ele praticamente 

não esquenta o solo, porque passa sem tocar no solo, 

vamos dizer assim.  

(Professora): Isso mesmo, Ana! Muito bom! Agora quero 

ver como analisam a situação do Sol incidindo por 

exemplo perpendicularmente ao solo, que ângulo ela faz 

com a superfície, João? 

(João Paulo): Noventa graus?  

(Professora): Isso mesmo! O que acontece então com o 

fluxo, nessa situação? 

(João Paulo): Bem, o seno de noventa é 1, então me 

parece que teremos o maior valor do fluxo nessa situação, 

não é? Porque para outros ãngulos o seno é menor do que 

um? 

(Professora): Muito bom, pessoal! Diana, está 

acompanhando também?     

F=E/t / A 

A = A´/senalfa 

F = E/t / A´/senoalfa 

F = Esenalfa/tA´ 

 (Diana): Estou sim, professora. Esse ângulo de noventa 

graus, é quando o Sol bate ao meio dia então? 

(Professora): Quase isso. Na verdade o Sol não passa todo 

dia pela nossa cabeça, a situação que seria correspondente 

ao ângulo de noventa graus. E tem lugares da Terra em 

que ele nem chega a passar, dia algum, sobre a cabeça das 

pessoas. Mas o fato é que na metade de seu caminho ao 

atravessar o céu ele estará na altura máxima e é quando 

atinge seu “esplendor”. 

(João Paulo): Nem me fale que já estou sentindo 

esquentar!  

(Todos): Risos. 

(Ana): Quer dizer que minha hipótese está correta, 

Todos as personagens na 

sala de aula 
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Professora? 

(Professora): Podemos dizer que a sua hipótese esclarece 

em parte a nossa pergunta, mas não consegue explicar 

todos os fatores envolvidos. 

(Ana): Como assim?? E o que a gente acabou de 

conversar? 

(João Paulo): Calma, Ana. Acho que eu sei o porquê. 

Veja bem, se a gente só considerar o Fluxo de Energia 

que chega aqui, mesmo que ele varie ao longo do dia, a 

Terra deveria estar continuamente aquecendo, e não é isso 

que acontece. Antes mesmo do Sol se pôr a gente já 

percebe o ambiente esfriando. Por outro lado, tem dias em 

que mesmo quando está com Sol alto, a temperatura está 

baixa, não?  

 (Professora): Exatamente. A questão da altura do Sol 

esclarece muito bem a intensidade da radiação que 

experimentamos do Sol, em geral, nas diferentes horas do 

dia. Porém para entendermos melhor o aquecimento que 

experimentamos em nosso lugar, ainda precisamos 

considerar outros fatores. É preciso discutirmos a 

hipótese da Diana, também. 

(Diana): Ah, bem, porque eu não estava muito 

conformada com essa ideia da altura somente, viu, Ana? 

Quero entender melhor se minha hipótese estiver errada, 

por que. 

(Ana): Entendo...   

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Bom, nosso tempo está acabando. Proponho 

que na próxima aula a gente analise a hipótese de Diana, 

está bem? Acho que vamos aprender muito juntando a 

discussão das duas hipótees. Combinado? 

(Todos): Combinado, professora Luana! 

(Diana): Mal posso esperar! 

Todos as personagens na 

sala de aula 

 (Professora): Ótimo! Então nos vemos próxima quarta. Todos as personagens na 
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Tchau pessoal! 

(Todos): Tchau professora! 

sala de aula 
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APÊNDICE C – O ACÚMULO DA ENERGIA QUE RECEBEMOS DO SOL É O 

QUE CAUSA A MUDANÇA NO AQUECIMENTO LOCAL AO LONGO DO DIA 

 

Diálogos Imagens 

(Professora): Muito bem...  

(Professora): Diana, você acha que a variação do aquecimento 

num lugar da Terra, ao longo do dia, pode ser causada pela 

retenção da energia do Sol que chega nesse lugar, não é isso? 

Poderia falar um pouco mais sobre essa hipótese? 

(Diana): Claro, professora! É simples: ...   

Todas as personagens na 

sala de aula. 

 

 

(Diana): Quando o Sol está nascendo, eu entendo que 

determinado lugar está mais frio devido a ter passado a noite 

toda sem receber os raios do Sol. Já depois que o Sol nasce, 

mais e mais energia chega naquele lugar e vai esquentando. 

Depois anoitece, esfria de novo... e por aí, vai. 

Diana e ao fundo imagens 

do Sol nascendo, mais 

alto, e se pondo. 

(Professora): O que vocês pensam sobre essa proposta, João e 

Ana? 

(João Paulo): Eu penso que faz sentido... 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(João Paulo): Mas Diana... tem uma coisa que me deixa 

incomodado nessa ideia... se fosse assim, não deveria ficar mais 

frio somente após o pôr do Sol? 

(Diana): Verdade... quando a gente vem encontrar com a 

professora no começo da tarde, parece estar bem mais quente 

do que quando voltamos para casa. Mas ainda tem Sol... 

Certeza que começa a esfriar bem antes do pôr do Sol... 

(João Paulo): Pois é, Diana... Mas então... O que explica isso? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Ana): Olhe aí! Parece que no fim das contas minha hipótese da 

altura é a correta mesmo. 

(João Paulo): Como assim, Ana? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Ana): Vejam. De manhã cedo quando está mais frio, o Sol 

surge ainda baixinho, no lado Leste. Depois ele começa a subir 

no céu, até lá pelo meio dia, e em seguida começa a descer de 

novo até se pôr no lado Oeste. Tipo, de manhã e de tarde as 

Ana em primeiro plano e 

atrás uma imagem ou 

animação ilustrando o que 

ela está falando. 
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alturas se repetem, só que em lados diferentes.  

(Ana): Entendem? Pode ser de manhãzinha ou de tardezinha, o 

Sol estando mais baixo, de alguma forma aqui fica mais frio. 

Eu penso que chega menos energia. Por isso esfria! 

(João Paulo): Sei não, viu, Ana. Pode até ser que a altura seja 

mesmo importante. Mas isso não explica o fato de ficar mais 

frio antes do Sol se pôr. Se continua chegando energia, mesmo 

que chegue menos quando o Sol está mais baixo, deveria 

continuar aquecendo. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): É Ana! É a mesma coisa da gente pensar num tanque 

que recebe água de uma torneira. Faz de conta que a água que 

entra é a energia do Sol, e o nível da água é a temperatura, a 

gente ligando mais ou ligando menos a torneira, o nível da água 

vai continuar subindo, não vai?  

(João Paulo): Opa! A menos que... tenha um furo no tanque por 

onde a água possa sair... acho que deve ser isso, gente! A Terra 

perde energia de alguma forma, mesmo que esteja de dia. Tem 

a ver, professora? 

 

(Professora): Muito bom, pessoal! Realmente, para entender a 

variação na temperatura de um lugar, devemos pensar tanto na 

energia que chega ali como na que sai. E de fato, as perdas de 

energia não ocorrem só durante a noite.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Essa ideia do tanque, que Diana trouxe, é muito 

boa para começar a compreendermos o que está em jogo no 

“esquenta e esfria” de determinado lugar, ao longo do dia. 

Vamos retoma-la?  

(Professora): Nessa comparação, o tanque está correspondendo 

à superfície da Terra, não é isso? A água que chega da torneira 

representa a energia que chega na superfície, e a água que sai 

pela abertura no tanque, sugerida por João, é a energia que é 

liberada. A quantidade de água no tanque irá corresponder à 

temperatura (média) na superfície da Terra. 

Professora em primeiro 

plano e atrás uma imagem 

ilustrando fala dela. 

(Professora): Está dando para entender? Todas as personagens na 
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(Todos): Sim!! sala de aula. 

(Professora): Vamos explorar um pouco mais essa ideia, antes 

de irmos adiante. De que irá depender o “nível da água” no 

tanque? O que vocês acham? 

(Diana): Bom, vai depender se a água da torneira estiver forte 

ou fraca. Isso quer dizer, se chega mais ou menos energia do 

Sol, não é? 

(Ana): Ou seja, da altura do Sol!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): (Risos) Está bem, Ana. Vamos dizer que sim, pois 

de fato a energia do Sol que chega num lugar da Terra depende 

da altura dele no céu. Você está certa sobre isso.  

(Ana): Ah! Então nesse caso, de manhã cedo a torneira estaria 

menos aberta, ao meio dia ela estaria mais aberta e antes do Sol 

se pôr estaria menos aberta novamente. Isso explica por que é 

mais frio de manhã cedinho e de tardinha, não? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Bem... aí, vamos com calma na sua conclusão. 

Como João e Diana vinham conversando, a história toda não é 

essa. Será que o nível da água depende somente da água que 

chega da torneira?  

 

(João Paulo): Tem que considerar as perdas, Ana, tem que 

considerar a quantidade de água que sai pela abertura no 

tanque. Não é isso, professora? 

 

(Ana): Mas... e que perdas são essas?! 

(João Paulo): Olha, isso eu também fico curioso para saber. 

Não consigo pensar ainda o que exatamente faz a Terra perder 

energia, mesmo de dia.  

(Diana): E eu também! 

 

(Professora): Bem, vocês topam discutir em mais detalhes essas 

perdas e os ganhos de energia num lugar da Terra?  

(João Paulo): Oxe! Só se for agora! 

(Ana e Diana): Nós também topamos!! 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Então, vamos começar pensando um pouco sobre 

a energia do Sol que chega na Terra. O que vocês acham que 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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acontece com a energia, vinda do espaço, quando alcança nosso 

planeta? Será que ela vem direto para a superfície da Terra? 

(João Paulo): Bom, quando a senhora pergunta isso, eu fico 

lembrando da atmosfera. Tipo, que antes de chegar aqui onde 

estamos, digo, no chão, essa energia - que é radiação, né 

professora? -, vai encontrar a atmosfera pela frente.  

(Professora): Muito bem lembrado, João. Na Terra como um 

todo, cerca da metade da radiação que chega do Sol, atravessa 

toda a atmosfera e chega diretamente no solo. Porém, 

praticamente metade dela, também, interage primeiro com a 

atmosfera, mesmo. 

A professora em primeiro 

plano e uma animação 

mostrando que apenas 

parte da energia passa pela 

atmosfera. 

(Professora): Agora pessoal, que tipos de interações vocês 

imaginam que podem ocorrer, nesse encontro?  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Se não me engano, já ouvi alguém dizer que as nuvens 

refletem a luz do Sol. Eu penso que elas podem refletir parte da 

energia que chega, de volta para o espaço... Será? 

Diana em primeiro plano e 

atrás a mesma animação 

anterior, mas acrescida de 

uma nova seta voltando 

para o espaço. 

(Professora): Isso mesmo, Diana, parte da energia é refletida. 

Principalmente pelas nuvens, mesmo. Mas uma fração pequena 

também é refletida pelo ar e outras partículas da atmosfera. Ou 

ainda, pela superfície do planeta. 

(João Paulo): Como assim? Devido a neve e ao gelo, por 

exemplo? 

(Professora): Sim. Principalmente. Mas o solo e os oceanos 

também contribuem para essa reflexão. A maior proporção é 

mesmo nas nuvens; mas há essa outra contribuição na interação 

com a atmosfera como um todo e com a superfície da Terra. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Bem... vamos voltar um pouco em nossa 

discussão. Até aqui já identificamos dois “caminhos” para a 

energia que vem do Sol: uma parte pode atravessar a atmosfera 

até o solo; e uma parte, ser refletida de volta para o espaço... 

Isso é tudo, ou algo mais pode acontecer com essa energia, na 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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atmosfera?  

(Professora): Vou dar uma dica para vocês... O ar também é 

aquecido diretamente pela luz solar.   

(Ana): Hmm... Nesse caso, eu penso que se a radiação só 

passasse pela atmosfera, ou se ela fosse refletida, ela não iria 

aquecer o ar. Podemos pensar que o ar também fica com uma 

parte dessa energia, é isso? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Exatamente. Dizemos, nesse caso, que o ar 

absorve parte da energia do Sol. Lembrando que essa energia 

não ficará simplesmente acumulando, senão teríamos o mesmo 

problema que já falamos antes, da pia que enche sem parar, 

agora na atmosfera. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Mas vamos por partes. Olha só... eu tenho aqui 

digitalizada uma das fotos que a Ana tirou, quando vocês 

começaram a discutir esse assunto, lembram? Acho que 

poderíamos fazer uso de algumas setas na imagem e irmos 

construindo uma representação do Balanço Energético da 

Terra. O que acham? 

(Diana): Opa, já gostei. Posso fazer isso? Editar figuras é 

comigo mesmo, professora. Se Ana autorizar, posso ir fazendo 

essa “arte” científica na linda fotografia que ela tirou. 

(Ana): Deixo sim, Diana. Será uma honra! 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(João Paulo): O que seria esse Balanço Energético, 

Professora? Uma espécie de balança de energia? 

(Todos): (Risos). 

(Professora): De certa forma, sim, João... É um tipo de esquema 

com uma indicação de todos os ganhos e perdas de energia da 

Terra. Digamos que se a balança pender para o lado do ganho, 

ou das perdas, a temperatura média do planeta irá variar.  

(Professora): Nesse esquema, usaremos setas para representar a 

entrada ou saída de energia, seja no topo da atmosfera ou em 

outras partes que interessam em nosso sistema; como no solo, 

por exemplo.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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(Professora): Usaremos a largura das setas para indicar uma 

maior ou menor quantidade de energia, ok? Eu te ajudo com 

isso, Diana, e qualquer dúvida com os valores para colocarmos 

no esquema a gente consulta esse livro que eu trouxe, que é 

muito bom. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Após algum tempo de interação entre Diana e a Professora 

Luana...) 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Pronto. É assim, professora? 

(Professora): Isso, ficou ótimo!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Animação do balanço energético Apenas contendo as setas 

que representam a energia 

que chega do Sol na Terra. 

(Diana): Olha só, gente. Essa seta mais larga, na figura, 

representa toda a energia do Sol que chega aqui na Terra; estão 

entendendo?  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(João Paulo): Legal! Dá para ver, na figura, o que acabamos de 

conversar: a seta mais longa e que vai até o chão, representa a 

parte da energia do Sol que segue direto para o solo, né isso? E 

provavelmente irá aquecê-lo... 

(Ana): Essas duas, que parecem estar voltando para o espaço, 

representam a parte refletida para o espaço, uma delas, a 

refletida pelas nuvens, e a outra, pela superfície, como Diana e 

a professora falaram.  

(João Paulo): E esse bocado que parece ficar nas nuvens deve 

ser a parte absorvida pela atmosfera. Que, como você disse, 

Ana, deve ajudar a aumentar diretamente a temperatura da 

atmosfera. É isso mesmo, Professora? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Isso! Só uma observação... Quanto à parte da 

energia que volta para o espaço nesse primeiro momento, ela 

deve ser vista como a parte da energia que chega do Sol e que é 

refletida, mas também como parte da energia que foi espalhada 

pela atmosfera.  

(Diana): Opa, isso aí é novidade! O que seria esse 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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espalhamento, que a senhora fala? É algo diferente da reflexão? 

(Professora): Na verdade Diana, podemos dizer que a reflexão é 

um caso particular de espalhamento. 

(Professora): Nos dois casos acontece mudança na trajetória do 

raio de luz. Mas na reflexão, o de luz refletido sempre tem o 

mesmo ângulo que o raio de luz incidente; enquanto que no 

espalhamento, a radiação é reemitida em todas as direções. 

Professora em primeiro 

plano e atrás alguma 

imagem ou animação 

representando o 

espalhamento. 

(Professora): Inclusive, pessoal, esse espalhamento é o que é 

responsável pela cor do nosso céu.  

(Diana): Sério? Que coisa mais linda, amei! Mas... como 

assim? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): É que esse processo é meio seletivo. A luz que 

chega do Sol é uma mistura de radiações de todas as cores. Mas 

as moléculas de nossa atmosfera espalham principalmente as 

radiações ou ondas que possuem cor azul.  

(Os alunos): Nossa! Que interessante!!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Também acho esse fenômeno muito empolgante. 

E olha que tem outras coisas bonitas sobre as cores do céu, que 

ele explica. Podemos voltar a falar sobre ele, depois, se 

quiserem. Mas agora, vamos voltar ao nosso esquema? Vou  

incluir alguns valores na nossa imagem sobre o Balanço 

Energético da Terra, está bem? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Imagem do Balanço energético com os valores. imagem do balanço 

energético contendo as 

setas q representam a 

energia q chega do Sol, 

juntamente com os 

valores. 

(Professora): Vejam! Se a gente pensar na quantidade de 

energia do Sol que chega do espaço como algo igual a 100 

unidades de energia, nós teremos 31 destas unidades sendo 

refletidas e espalhadas de volta para o espaço. 

Professora em primeiro 

plano com a imagem do 

balanço energético atrás. 
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 (João Paulo): Essa é a fração de energia do Sol que é 

interceptada pela Terra, mas que não contribui para o 

aquecimento do planeta, né? 

(Professora): Isso mesmo, João Paulo. Ela inclui a energia 

refletida e espalhada pela atmosfera e a refletida pela superfície 

do planeta, ou seja, oceanos, geleiras e solo. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Mas mesmo com parte da energia do Sol sendo 

refletida, ainda restam 69 unidades para aquecer o planeta. 

(Professora): Exatamente. Essa energia vai interagir de 

diferentes formas com a superfície e a atmosfera, resultando no 

aquecimento da Terra. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Vamos agora analisar o que acontece com a parte 

da energia do Sol que interage diretamente com a superfície do 

planeta?  

(Professora): Diana, acrescentaremos mais umas setas em nossa 

imagem, ok? Temos já uma seta para a energia que chega 

diretamente do Sol, na superfície da Terra; então, vamos usar 

setas saindo da superfície para representar a energia que ela 

libera... 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Duas setas devem sair direto do solo: uma mais 

estreita e de cor diferenciada, indo até a atmosfera; e a outra 

bem mais larga, saindo da superfície e por enquanto parando 

também na atmosfera. Isso... Dessa mais larga, devem sair mais 

duas... Uma, bem estreita e que segue direto para o espaço, e 

outra, direcionada para a atmosfera... Perfeito!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Animação do balanço energético Contendo todas as setas 

(Diana): Não entendi por que as setas que saem do solo e vão 

para a atmosfera possuem cores diferentes...  

Diana em primeiro plano 

com a imagem do balanço 

atrás 

(Professora): Boa observação. Alguém quer arriscar um 

palpite? Elas saem e chegam no mesmo lugar, no entanto, já 

desde a saída, nós diferenciamos uma da outra.  

(Diana): Seriam processos diferentes, em jogo, que retiram 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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energia da superfície da Terra? 

(Professora): Perfeito Diana, isso mesmo. Agora o que vocês 

acham que podem estar representados nas setas, que processos 

podem fazer com que a superfície perca energia? 

(Diana): Uma delas poderia estar relacionada com a 

temperatura da superfície professora? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Como assim, Diana? 

(Diana): É que quando a gente chega perto de algo que esteja 

quente, sente o calor saindo dele. Como um ferro de passar 

roupa, por exemplo. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Será que quando a Terra recebe calor do Sol e 

esquenta, também começa a liberar calor? 

(Professora): Isso mesmo! Podemos dizer que todo corpo 

aquecido irradia ou seja, libera radiação na forma de ondas 

eletromagnéticas.   

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(João Paulo): Espere aí professora! Ondas eu só conheço as do 

mar. O que são essas ondas eletromagnéticas? 

(Ana): Acho que já vi algo sobre isso, li uma vez em algum 

lugar. Pelo que me lembro, tem a ver com a forma como a 

energia do Sol viaja pelo espaço. 

 

(Professora): Exatamente Ana. A radiação solar que viaja pelo 

espaço na forma de ondas eletromagnéticas, pode ser descrita 

pelo que chamamos de espectro eletromagnético. Nós só 

conseguimos enxergar uma pequena faixa da radiação solar, 

chamada de luz visível. Mas existe uma grande parte que não 

conseguimos ver, o que é o caso das ondas de rádio, 

microondas, infravermelho, ultravioleta, raios x e raios gama. 

 

(Professora): Esse processo de emissão de radiação na forma de 

ondas eletromagnéticas é chamado de Irradiação. Assim, ao 

mesmo tempo que a Terra recebe energia do Sol, à medida em 

que se aquece, ela também irradia energia para o espaço. 

 

(João Paulo): Professora e a seta azul mais estreita que sai da 

superfície?  
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(Professora): Essa seta representa a energia que é transportada 

da superfície para a atmosfera por meio dos processos de 

Condução e Convecção.  

(João Paulo): E como seria isso, professora? 

(Professora): Bom, na condução a energia se propaga através 

do contado direto entre um meio mais quente e um mais frio, 

ela é transportada a partir das vibrações dos átomos e moléculas 

desses dois meios.  

(Professora): O solo aquecido transporta energia por condução 

apenas para a fina camada de ar que está diretamente em 

contato com ele. 

 

(Ana): E o transporte de energia para as outras camadas da 

atmosfera também acontece por condução? 

(Professora): Nos sólidos os átomos e moléculas estão mais 

próximos, por isso eles são melhores condutores térmicos do 

que os líquidos e gases. 

 

(Professora): Assim, o transporte de energia para as camadas 

mais altas da atmosfera é feito por um o processo chamado 

convecção. Esse processo só acontece em fluidos, e se dá 

através do movimento do próprio fluido. 

(Ana): Como assim? 

(Professora): Já viram uma panela cheia de água fervendo, 

antes de alguém colocar o macarrão para cozinhar nela? 

(Todos): Anhammmm! (risos) (Professora): Acontece algo 

parecido. A camada mais baixa de ar, em contato com o solo, 

aquece, e com isso o ar dali fica menos denso, se deslocando 

para cima. Isso faz com que o ar que está na camada superior, 

mais frio e consequentemente mais denso, se desloque para 

baixo. Essas camadas de ar em movimento devido a alterações 

em suas densidades, geradas por um aquecimento diferenciado 

delas, são chamadas de correntes de convecção. 

 

(Professora): As correntes de convecção também ajudam no 

transporte de energia que a superfície perde, por meio de uma 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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outra forma que também está representada nessa seta azul: a 

evaporação.  

(Diana): Essa coisa de evaporação tem a ver com o ciclo da 

água, não é? 

(Professora): Isso, Diana. Quando a água evapora ela retira 

calor da superfície e se transforma em vapor de água. 

(Diana): Aquele lance de quando a gente suar sentir mais 

frescor tem a ver com isso? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Acertou de novo, Diana.  

(Ana): Aí, tá arrasando, hein, Diana? Quando é para trazer 

comparações com o dia a dia você é imbatível, bichinha. 

(Professora): As correntes de convecção levam o vapor d´água 

resultante da evaporação para as camadas superiores da 

atmosfera. Chegando em lugares mais altos, que são mais frios, 

ele condensa, perdendo calor para a atmosfera.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Entendi...  

(Ana): E quanto às setas que saem a partir da seta mais larga, 

aquela que ilustra a energia liberada na superfície por 

irradiação... A mais fina, pelo que estou vendo, representa a 

energia irradiada pela superfície que passa direto para o espaço, 

sem nem interagir com a atmosfera, estou certa? 

(Professora): Sim, Ana. A atmosfera terrestre é transparente 

para alguns tipos de radiações e as deixa passar sem nenhuma 

interferência. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Alguém (a qual perfil caberia essa pergunta, João?) perguntar 

como assim? 

 

(Ana): Ah igual acontece com as 51 unidades que chegam do 

Sol direto para a superfície?  

(Professora): Isso!  

(Ana): Poderia dar um exemplo de radiação que ela não deixa 

passar, professora? 

(Professora): Olha só, na entrada da atmosfera, são bloqueados 

os chamados raios X e raios ultravioleta, ambos bem nocivos à 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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vida. 

(Professora): Os raios ultravioleta, no caso, são bloqueados pela 

camada de Ozônio, que vocês provavelmente já ouviram falar a 

respeito. 

(Todos os alunos): Sim! 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

[João, creio que aqui, alguém (quem teria esse perfil?) 

perguntaria:] 

 

Bem... ouvir falar eu até já ouvi, mas não sei o que quer dizer 

isso não, viu? Camada de ozônio seria o que, exatamente? 

 

[Ou senão, no diálogo a pessoa poderia confundir o ozônio com 

o efetio estufa, pois é muito comum isso acontecer.] 

 

[E dar continuidade ao diálogo sobre isso. Precisa ler sobre, 

para trazer. Traz-se pouco mas de forma precisa e num ritmo 

bom para quem esteja aprendendo.]  

 

(Professora): Além dos raios ultravioleta, grande parte da 

radiação infravermelha também é bloqueada, nesse caso, pelos 

chamados gases de efeito estufa. Em nossa atmosfera eles são 

principalmente o vapor d´água, o dióxido de carbono, metano e 

os Clorofluor-carbonetos.  Esses gases bloqueiam tanto os raios 

infravermelho que chegam do Sol, fora de nossa atmosfera, 

quando aqueles que são emitidos pela superfície da Terra, por 

irradiação. 

(Professora):  Ao reterem a radiação infravermelha que a Terra 

emite, esses gases atuam mantendo nossa Terra mais aquecida 

do que ela seria, se a atmosfera não existisse.  

Professora em primeiro 

plano e uma animação ou 

imagem mostrando a 

radiação infravermelha 

sendo bloqueada no dois 

sentidos. 

(João): Mas esse processo é nocivo ao planeta, né não, 

professora? Não é por isso que a poluição da atmosfera com gás 

carbônico tem preocupado as pessoas? O “efeito estufa” que 

esse gás provoca? 

(Professora): Em parte, João. Vejam só, por que mesmo esse 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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nome, “efeito estufa, o que vocês acham? 

(João): Bom... Estufas não são aquelas casas de vidro que se 

utiliza para criar certas plantas que precisam de temperaturas 

mais altas, em cidades mais frias? 

(Professora): Exatamente. Os gases de efeito estufa funcionam 

para a Terra como o vidro da estufa, para as plantas. Retendo a 

radiação infravermelha, eles mantém a Terra mais aquecida.  

(João): É, mas na estufa, esse efeito ajuda a manter as plantas 

vivas.  

(Ana): Bom, eu li uma vez em um site de Astronomia que a 

atmosfera é muito importante para determinar a temperatura de 

um planeta. E se não fosse pelo efeito estufa a temperatura 

média da Terra estaria abaixo do ponto de congelamento da 

água. 

(Professora): Muito interessante isso que você está trazendo, 

Ana. Realmente é a nossa atmosfera que ajuda a controlar 

temperatura do planeta, evitando que exista uma diferença de 

temperatura muito grande entre o dia e a noite. 

(João): Mas então... qual o problema com o efeito estufa, com o 

gás carbônico? 

(Professora): O problema é que jogando muito gás carbônico na 

atmosfera, ou mesmo outros gases que atuam gerando esse 

efeito, estaremos aumentando a intensidade com que ele ocorre, 

podendo gerar desequilíbrios em relação ao estado atual do 

planeta, ao que a vida está adaptada.  

(Ana): Como diria Diana, Vixi! Isso tudo é muito interessante, 

né não, pessoal? 

(Professora): Bem, espero que dê aquele gostinho de quero 

mais, mesmo... Porque tem muito mais coisas que podemos 

aprender e discutir sobre isso. Mas agora, gente, vamos retomar 

nosso esquema pois ainda não concluímos nossa descrição 

sobre o que ocorre com a energia do Sol que chega aqui na 

Terra. Falta ainda descrever as perdas de energia na atmosfera, 
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vamos lá?   

(Todos): Vamos!!!  

(Professora):  Diana, poderia acrescentar mais duas setas à 

nossa imagem? Dessa vez, da atmosfera para a Terra, e da 

atmosfera para o espaço. Ambas da mesma cor que a radiação 

emitida pela superfície da Terra, ok? 

(Diana): Seria para representar a atmosfera, aquecida, 

irradiando energia? 

(Professora): Exato. Porque como qualquer corpo aquecido, a 

atmosfera irradia energia, e essa energia que ela libera alcança 

o espaço ou, novamente, a superfície da Terra. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Bem, agora acho que acabamos de representar tudo 

que faz parte dos ganhos e perdas de energia no Balanço 

Energético da Terra, né isso, Professora? Vejam se nosso 

esquema está bom, pessoal. 

(Professora): Muito bom, Diana!  

(João Paulo e Ana): Sim! Legal! 

  

(Professora): Para finalizar nossa figura, falta só inserirmos as 

quantidades de energia envolvidas em cada etapa. Vamos lá, 

Diana? 

(Diana): Opa! Pode falar. 

(Professora): Vou supor que o que chegou aqui, do Sol, era uma 

quantidade padrão de, digamos, cem unidades... Certo?  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Animação do balanço energético - 

Imagem completa do balanço energético - 

(Professora): Pronto! Agora, peço que explorem e reflitam um 

pouco sobre nosso diagrama. Analisem, por exemplo, as somas 

das quantidades que chegam e que saem em cada trecho do 

sistema: na Terra como um todo, ou seja, considerando o que 

entra e o que sai do espaço para a Terra... 

 

Depois considerem o que ocorre com a energia que chega e sai 

Professora em primeiro 

plano com a imagem do 

balanço energético atrás. 
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na atmosfera; e... na própria superfície da Terra. 

(João Paulo): Pois já comecei mesmo a fazer isso, Professora 

Luana. Só que eu estou meio encucado com um negócio aqui. 

(Professora): O que foi, João Paulo? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(João Paulo): Esses números não estão todos batendo. Como é 

que pode a superfície receber 49 unidades de energia vinda do 

Sol, perder 30 para a atmosfera por convecção, e ainda irradiar 

114? Esses 114 são mais do que os 100 que chegam do Sol! 

(Ana e Diana): Verdade!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Sua indagação faz sentido João Paulo. A questão 

é que temos que levar algumas coisas em consideração, para 

podermos entender o balanço de energia. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Tipo o que, Professora? 

(Professora): É que existe uma troca de energia entre a 

superfície e a atmosfera, que não está ligada à energia vinda do 

Sol. Pelo menos não à energia que chega dele “de primeira 

mão”, vamos dizer. 

(Ana): Como assim Professora? Achei que o Sol fosse a nossa 

grande fonte de energia? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): E é mesmo. A energia que flui do interior da Terra 

para a superfície, que seria outra fonte a listarmos, flui numa 

taxa que é cerca de 2000 vezes menor que a taxa de energia que 

chega pelo Sol para a mesma superfície.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Para todos os efeitos, é o Sol que nos aquece e, 

tirando a energia geotérmica e a energia nuclear, ele é a fonte 

de todas as outras formas de energia que usamos no planeta. 

Mas vocês estão ignorando as 95 unidades que chegam da 

atmosfera para a superfície da Terra, e que fechariam a conta, 

do que entra e do que sai dessa superfície. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Ana): Mas... como surgiram esses 95, professora?  

(Professora): Pensem um pouco, para começar, nas 20 unidades 

da energia do Sol que são absorvidas pela atmosfera e nas 30 

unidades que são resultado da convecção e vaporação. O que 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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acontece com essa energia? 

(João Paulo): A atmosfera vai aquecer e irradiar essa energia. 

(Professora): Isso mesmo João Paulo. Ela libera energia tanto 

para cima quanto para baixo. 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Mas e daí professora? 

(Professora): A questão é que esse processo de absorção e 

reemissão não é imediato. Alguns gases presentes na atmosfera 

retardam a irradiação de energia para o espaço; ao absorverem a 

radiação, fazem com que a atmosfera fique mais aquecida e 

acaba que também aquece mais a superfície terrestre.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Ana): Por acaso isso que a senhora está falando tem a ver 

novamente com o tal efeito estufa? 

(Professora): Exatamente, Ana.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Professora! Fazendo a conta aqui para a energia que 

entra e a que sai da atmosfera. O que a gente nota é que dá 

igual. Toda a energia irradiada pela atmosfera é igual à soma da 

que foi absorvida direto do Sol, a que foi absorvida por 

convecção mais evaporação, e a que foi irradiada pela 

superfície da Terra para lá. 

(Professora): Legal, Diana. Quer mostrar no quadro, para os 

outros? 

Todas as personagens na 

sala de aula. 

Imagem da conta feita por Diana no quadro - 

(Diana): Para a energia absorvida pela atmosfera temos: 20 

unidades provenientes do Sol, 30 que chegam lá por convecção 

mais evaporação, e 102 que foram irradiadas pela superfície 

para lá. Já para a energia irradiada pela atmosfera nós temos: 57 

unidades irradiadas para o espaço e 95 irradiadas para a 

superfície. 

Diana em primeiro plano 

com a imagem do quadro 

contendo a conta, mas sem 

aparecer o resultado. 

(Diana): Bate direitinho, olha...  É assim mesmo Professora? Diana em primeiro plano 

com a imagem do quadro 

contendo a conta com o 

resultado 

(Professora): Sim Diana, está correto. Agora para fecharmos, o Todas as personagens na 
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que vocês me dizem sobre a quantidade de energia que volta 

para o espaço? 

(João Paulo): Essa eu sei, já estava reparando aqui. No final, a 

quantidade de energia que volta para o espaço é igual a 100 

unidades. 

(Ana): Olha que massa! Assim a quantidade de energia que 

chega é igual à que sai. 

sala de aula. 

(Professora): Exatamente, esse é um dos fatores que fazem com 

que a temperatura média da Terra não varie bruscamente. Mas é 

importante ressaltar que esse balanço energético com os valores 

próximos aos que descrevemos aqui, remete a uma média do 

que acontece em cerca de dez anos. Assim para intervalos de 

horas ou dias, como seria de esperar, existem variações entre os 

ganhos e perdas.  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Professora): Com isso em mente, acho que talvez já esteja na 

hora de retornarmos à nossa questão inicial, que tal...?  

(João Paulo): Verdade! Já tinha até esquecido, gente! 

(Professora): Alguém poderia nos lembrar qual era a nossa 

questão? 

(Diana):  Eu, professora! Eu! Bem, o que queríamos saber era o 

porquê de sentirmos a temperatura esquentar e esfriar, ao longo 

do dia, num determinado lugar.  

(Professora): E sua hipótese, Diana, que nos trouxe aqui, era...? 

(Diana): Bom... eu defendia uma ideia de acúmulo da energia 

do Sol, após o anoitecer, mas... devo dizer que a coisa ficou 

muito mais complexa do que eu imaginava!  

(Todos): (Risos) 

(Professora): Verdade, Diana. A gente realmente trouxe à tona 

muita coisa.  

(João Paulo): A gente achou que sua hipótese precisava 

considerar mais coisas, Diana. Porque seria preciso considerar 

perdas e ganhos de energia, para entender o fato de que mesmo 

antes do anoitecer a gente já sentia esfriar, embora o Sol 

Todas as personagens na 

sala de aula. 



128 
 

estivesse ali, durante todo o período claro do dia. 

(Professora): Isso mesmo! Vocês concordam meninas? 

(Ana e Diana): Sim! E agora? 

(Professora): Acho que agora, no nosso esquema, temos tudo o 

que identificamos em termos de ganhos e perdas da energia 

solar ao chegar em nosso planeta. Embora as quantidades do 

modelo se apliquem à Terra como um todo, e devam ser 

consideradas como uma média ao longo de anos, os fatores 

considerados na variação da temperatura podem ser usados para 

analisarmos o que afeta a temperatura num determinado lugar, a 

cada momento do dia. 

(Ana): Ainda não imagino como iremos fazer isso, professora. 

(Professora): Vamos parar um pouco e refletir... O que devemos 

olhar no diagrama, para identificar o que pode estar 

contribuindo no aquecimento, em determinado lugar?  

(Diana): Bem, já chegamos a conclusão que aumentar ou 

diminuir a temperatura vai depender da relação entre ganhos e 

perdas de energia. Se as perdas são maiores a temperatura 

diminui, se os ganhos são maiores, aumenta. 

(Professora): Boa, Diana. Mas tem outra coisa, também. Aqui 

temos três regiões onde analisamos ganhos e perdas: o espaço 

exterior à Terra, a atmosfera, e a superfície da Terra. Onde 

acham que devemos buscar analisar as perdas e os ganhos de 

energia, para ver o que muda em como experimentamos a 

quentura do lugar onde vivemos? 

(Diana): Hmmm... eu penso que é a superfície da Terra o que 

interessa, professora, porque é aqui que estamos, é aqui que 

sentimos o calor do Sol chegar.  

(Professora): O que acham, vocês dois? 

(João Paulo): Eu concordo com Diana, acho que é por aí, sim. 

(Ana): A senhora quer dizer então que é para analisarmos o que 

chega e o que sai de energia ao longo do dia, na região da 

superfície da Terra? 
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(Professora): Exato, Ana. E então, o que vocês teriam a me 

dizer, olhando para o diagrama? O aquecimento da superfície 

depende do que, afinal? 

(João Paulo): Hmmm... Da energia do Sol, que chega 

diretamente na superfície. Mas também depende da atmosfera 

estar ou não refletindo a luz do Sol. Se tivermos muita nuvem, 

chega pouca energia, aqui! 

(Diana): Verdade! Mas depende também da energia que a 

superfície da Terra libera para a atmosfera e até para o espaço... 

Ou seja... O que pode ocorrer para ela liberar muita energia 

professora? Isso ajudaria a entender o problema que o João 

Paulo levantou para minha hipótese, da gente sentir esfriar 

mesmo antes do Sol sumir. 

(Professora): Uma dica importante, Diana... Quanto mais 

quente uma coisa estiver, quanto mais quente a superfície da 

Terra, por exemplo, mais ela irradirá energia... Então, ao longo 

do dia, essa seta de irradiação da energia pode enlarguecer.  

 

(Diana): Tipo... Depois do meio dia a superfície estaria tão 

quente que liberaria mais energia do que recebe? 

(Professora): O que acha disso, Ana? 

 

(Ana): Eu estou começando a me acostumar com essa ideia, 

mas... professora, eu ainda acho que a altura do Sol tem a ver 

também. Só não sei como ela interfere, mas que interfere, eu 

penso que sim! 

 

(Professora): Perfeito pessoal! Bom, acho que o nosso horário 

acabou! 

(Ana): Ah... assim não vale! 

(Diana): Só fala prá gente professora, tem a ver essa hipótese, 

também? 

(Professora): Bem... realmente por hoje temos que finalizar, 

gente.  

(Todos): Ahhh.... ! 

Todas as personagens na 

sala de aula. 
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(Professora): Não devem voltar muito tarde para casa e eu 

também tenho umas provas para corrigir. Mas prometo que no 

próximo encontro iremos discutir a hipótese de Ana. 

(Ana): Mal posso esperar!! 

(Professora): Só mais uma coisa. Peço que em casa, tentem 

revisar os elementos que levantamos hoje, sobre o que acontece 

com a radiação solar que nos alcança, e que tentem responder 

algumas perguntinhas que irei enviar por whats app para vocês, 

pode ser?  

(Todos): Eba! Na hora! 

(Professora): Assim poderemos passar a semana alimentando a 

mente com o que aprendemos até aqui, e preparando a 

discussão que virá na próxima quarta, ok? 

(Todos): Beleza, então!  

(Ana): Diana, você vem com a gente? 

(Diana): Hoje eu vou voltar com meu tio, que vai vir pegar 

minha prima, na escola. Ele ainda demora um pouco para 

chegar, gente; mas na próxima semana, volto com vocês! 

(João e Ana): Então, tá combinado. Tchau, Diana! Tchau, 

professora Luana! Tchau!  

Todas as personagens na 

sala de aula. 

(Diana): Quer ajuda para arrumar o material, professora? Puxa, 

está sendo muito bom esse estudo extra-classe! 

(Professora): Sim, obrigada! Vamos lá.... Ótimo saber que estão 

gostando... 

Apenas Diana e a 

professora na sala de aula. 
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APÊNDICE D – RETOMADA DE ALGUNS PONTOS DISCUTIDOS NO 

MATERIAL 

 

Texto/Falas Imagens 

(João Paulo): Professora! Tem uma coisa que eu queria saber. 

Por que a senhora disse que era preciso discutir as duas hipóteses 

para podermos compreender melhor a variação de temperatura 

em um determinado local, ao longo do dia? 

Todos na sala de aula 

(Professora): Vamos pensar um pouco... 

(Professora): Enquanto estávamos discutindo as hipóteses, qual o 

problema notado por vocês, que nenhuma das duas hipóteses 

sozinha conseguia explicar?  

Todos na sala de aula 

(Diana): Bem... João chamou nossa atenção para o fato de que a 

minha hipótese do acúmulo não conseguia explicar por que a 

temperatura ambiente já baixava antes mesmo do Sol se pôr. 

Todos na sala de aula 

(Professora): Isso, Diana. Vocês lembram daquela analogia do 

tanque? É preciso olhar a diferença entre a quantidade de água 

que chega e a que sai, para, verificar se no total a água vai 

continuar aumentando ou diminuindo. A mesma coisa acontece 

com a energia que chega na Terra. 

Todos na sala de aula 

(João Paulo): Eu lembro bem que chegamos a essa conclusão. 

Mas... e daí professora? Ainda não estou juntando as ideias... 

(Professora): De tardezinha, o que faz com que a temperatura 

abaixe, se estamos com mais e mais energia chegando, ainda, do 

Sol? O que muda nos ganhos e perdas, no nosso tanque? 

(Ana): Bom, depois do meio dia, o Sol volta a ficar mais baixo, 

do lado Oeste. Logo, está chegando menos energia; a torneira 

está diminuindo o fluxo, confere? Isso ajuda a reduzir a mudar o 

nível de água na pia, não? 

(Professora): Isso mesmo, Ana... é muito importante considerar a 

altura do Sol, por isso. Só notem que é preciso ainda uma última 

informação para resolver esse problema. Por que a energia que 

continua chegando do Sol não dá conta de aumentar a 

Todos na sala de aula 
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temperatura? 

(João Paulo): Vai ter a ver com as perdas, né professora?   

(Professora): Isso mesmo, João. Alguém arrisca um palpite? 

(Todos): Hmmm... não...  

(Professora): A questão é que ali pelo meio dia, quando a 

superfície local estava recebendo a maior intensidade de energia 

solar, ela vinha se aquecendo muito. Porém, quando aquece 

muito, ela aumenta também a taxa de irradiação, logo, as perdas 

para a atmosfera. E é justamente após aquele momento, em que 

as perdas cresceram tanto, que a fonte de energia, ou seja, a 

intensidade da energia do Sol que alcança aquele lugar, começou 

a se reduzir. 

(Ana): Porque o Sol começa a diminuir a altura, enquanto vai 

para o Oeste! 

(Professora): Exatamente, Ana!  

(Diana): Legal!!! Acho que agora também entendi! 

(João Paulo): Sim! Agora, sim! 

(Diana): Temos que considerar que está chegando menos energia 

solar, o que reduz a contribuição para o aumento da temperatura. 

(João Paulo): Sim, e... não esquecer que tem que considerar as 

perdas de energia, também! Isso, nenhuma das hipóteses estava 

ressaltando. 

(Professora): Isso! Muito bom, pessoal. 

(Professora): Bom... agora penso que nossas discussões já 

alcançaram o objetivo principal delas, vocês conseguem analisar 

os fatores que interferem na temperatura local ao longo do dia e 

até explicaram muitas outras questões... Acho que a partir da 

semana que vem já não teremos nossos encontros de tardes de 

quarta-feira, concordam? 

(Diana): Puxa, que pena! Vou sentir saudades desses momentos. 

(Ana e João Paulo): Sim! Nós também!  

(Professora): Eu também, acreditem.  

(Professora): Mas pessoal, para tornar ainda mais válido tudo o 
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que discutimos, só tem uma coisa a mais, tá? Tenho uma última 

proposta para fazer a vocês. 

(Todos): Opa! Pode falar! 

(Professora): Gostaria que respondessem uma atividade que 

preparei, para que vocês possam refletir sobre tudo que 

discutimos em nossos encontros. Essa atividade é para ser feita 

em casa e individualmente, por isso não precisam olhar agora, 

está bem? Aliás, peço que deixem para vê-la depois, mesmo. 

Combinado? 

(Todos): Combinado, então! 

(Professora): Agora, vamos la? Acho que o ônibus de vocês já 

deve estar chegando...   

Todos na sala de aula 

(Diana): Professora! Antes de irmos para casa... a gente gostaria 

de agradecer por ter nos ajudado a entender melhor as dúvidas 

que tínhamos.  

(Ana): Verdade! Foram tardes muito proveitosas. 

(João Paulo): Éh! Obrigado mesmo! 

(Professora): Imagina, pessoal, eu também me sinto bastante 

feliz e orgulhosa com a forma como se motivaram e se 

envolveram nas discussões. E já estou até imaginando quando 

será a próxima vez em que iremos fazer isso de novo. 

Todos na sala de aula 

Depois de se despedirem da professora os alunos pegaram o 

ônibus de volta para casa. 

Todos na sala de aula 

(João Paulo): Ei! Essas discussões com a professora Luana foram 

boas demais né? 

(Ana): Foram sim, a gente falou de tanta coisa interessante. 

(Diana): Verdade. Engraçado como algo que acontece todo dia 

como um nascer do Sol, nos levou a pensar sobre tanta coisa 

bacana. 

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(Ana): É mesmo! Tipo, essa questão que a altura do Sol no céu 

influencia na forma como ele nos aquece. A gente até meio que 

percebe essa relação, mas quando vê a explicação de que é 

devido à área pela qual a energia se espalha, começa a fazer mais 

Local com o pôr do Sol 

atrás. 
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sentido. 

(Diana): Eu fiquei impressionada em saber que aqui em Jucurutu 

o Sol só passa sobre nossas cabeças em dois dias durante o ano 

todo. Eu achava que sempre que dava meio dia, ele passava. 

(João Paulo): Eu também achava isso, e aposto que muita gente 

também pensa assim. 

(Ana): Pois é, mas o que a gente viu é que todo dia, na metade do 

caminho entre o nascente e o poente, o Sol vai chegar no ponto 

mais alto do caminho. Só que esse ponto raramente é em cima 

das nossas cabeças. 

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(Diana): E tem o fato de ter lugares que ele nem mesmo passa em 

nenhum dia sobre a cabeça das pessoas. Incrível pensar isso né? 

(João Paulo): Né não?!  

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(João Paulo): Eu também gostei de saber mais sobre como a 

Terra perde energia, e descobrir que isso acontece durante todo o 

dia. Geralmente se pensa que é só à noite, quando não tem Sol. 

(Diana):  Pois é! E é isso que faz o ambiente esfriar já antes de o 

Sol se pôr. 

(Ana): Simmmm! E as diferentes formas de interações que 

acontecem com a energia do Sol, quando ela chega aqui? 

Reflexão, irradiação, absorção, espalhamento, convecção... 

Nossa! É muita coisa. 

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(Diana): No fim, todas essas interações influenciam nos ganhos e 

perdas de energia de um determinado lugar na Terra. 

(Ana): Não esqueça que parte desses ganhos depende da altura 

do Sol., determina a quantidade de ganhos de energia. 

(João Paulo): Temos então um balanço entre as perdas e ganhos, 

que quando pende mais para um lado que que para o outro, faz a 

temperatura do lugar variar.  

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(João Paulo): Caramba é muito legal, né?! 

(Diana): É sim!  

(Ana): Pois é né?!  

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

(Diana): Pessoal! Lembrem de quando chegarem em casa Local com o pôr do Sol 
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fazerem a atividade que a professora pediu. 

(João Paulo): Eita! É mesmo, eu já estava esquecendo. 

(Diana): Ahhh! Vamos olhar agora, o que é? 

atrás. 

(João Paulo): Ei meninas! Que tal fazermos isso depois? 

Primeiro vamos aproveitar esse pôr do Sol, antes que ele acabe! 

(Diana): Eita, é mesmo, João! Vai que a gente se inspire e 

encontre um novo problema para discutir. 

(Ana): Ei! Hoje está um espetáculo, viu?! Vou até preparar o 

celular, acho que isso vai render ótimas fotos. 

Local com o pôr do Sol 

atrás. 

Imagem da foto que Ana tirou do pôr do Sol. Nessa tela aparece um 

botão que permite ao 

leitor ver a atividade do 

que a professora passou 

para os alunos. 

Tarefa Para Casa: 

“Agora que as hipóteses já foram discutidas, o que você acha de 

fazer um momento de reflexão? Olhe pela janela e aprecie a 

visão que o lugar à sua volta lhe proporciona, sinta como está o 

ambiente nesse momento. 

Relembre os fenômenos que discutimos, como cada um deles 

contribui para o aquecimento, tanto da atmosfera, quanto da 

superfície da Terra. Como você acha que esses fatores estão 

agindo agora? Ao final, escreva sobre isso.” 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM DAS IDEIAS DOS 

ESTUDANTES SOBRE AS CAUSAS DO “ESQUENTRA ESFRIA” DE UM 

LUGAR, AO LONGO DO DIA 

 

1. Como poderíamos explicar a diferença na temperatura entre o amanhecer, o meio dia e 

o entardecer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Você diria que com o passar dos anos Jucurutu está ficando mais quente (ou mais 

frio)? Você acha que isso tem a ver com o que? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Você acha que tem a ver com o Sol? Por quê? 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO PARA CONSIDERAÇÕES DOS 

PROFESSORES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

PARTE I - DADOS DO PARTICIPANTE 

 

 Nome (não será divulgado na pesquisa): 

 Email para contato: 

 Cidade onde atua: 

 Tipo de escola em que atua: 

(     ) Pública  (     ) Privada 

 Tempo de experiência como professor de Física: 

 Ministra ou já ministrou a disciplina de Física para o: 

(     ) Ensino Fundamental 

(     ) 1º ano do Ensino Médio 

(     ) 2° ano do Ensino Médio 

(     ) 3° ano do Ensino Médio 

 Sua formação acadêmica atual em nível de graduação, é: 

(     ) Licenciando em Física 

(     ) Licenciado em Física 

(     ) Outro 

 Sua formação acadêmica atual em nível de pós-graduação,  é: 

(     ) Especialista 

(     ) Mestrando (a) 

(     ) Mestre 

(     ) Doutorando (a) 

(     ) Doutor (a) 

(     ) Nenhuma das opções 

 

PARTE II – DO MANUSEIO E DA ACESSIBILIDADE DO MATERIAL 

 

 Você avalia que baixar o Produto Educacional em seu computador foi: 

(     ) Muito difícil 

(     ) Difícil 

(     ) Fácil 
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(     ) Bem fácil 

 Em relação ao tempo para baixar o programa para o  seu computador, você considera 

que foi: 

(     ) Muito demorado 

(     ) Demorado 

(     ) Rápido 

(     ) Bem rápido 

 Quanto às possibilidades de ações e movimentos no ambiente virtual  do Produto 

Educacional você  considera: 

(     ) Satisfatórias 

(     ) Estão regulares mas precisam melhorar 

(     ) Não estão nada satisfatórios 

 Quanto aos ícones e botões escolhidos para a navegação no ambiente, sua análise é de 

que eles (você pode marcar mais de uma resposta, desde que não seja a negativa de 

outra que já tenha indicado): 

(     ) estão claros 

(     ) não estão claros 

(     ) são suficientes 

(     ) não são suficientes 

 Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente a seguir sobre suas 

respostas a esse bloco de perguntas que acabou de responder (Parte II). Você também 

poderá usar esse espaço para comentar aspectos não levantados, mas que ache 

importantes, sobre o conjunto de fatores ligados ao manuseio e acessibilidade do 

Produto Educacional. 

 

Parte III – DA COMUNICAÇÃO VISUAL E TEXTUAL 

 

 Na sua opinião, as imagens utilizadas na composição do material estão: 

(     ) Muito atrativas 

(     ) Regulares em termos do quesito atratividade 

(     ) Pouco atrativas 

(     ) Nada atrativas 

 Quanto à linguagem adotada nos textos, você considera que está: 
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(     ) Adequada para alunos do Ensino Médio 

(     ) Não adequada para alunos do Ensino Médio 

 Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente sobre suas respostas a 

esse bloco de perguntas que acabou de responder (Parte III). Você também poderá 

usar esse espaço para comentar aspectos não levantados, mas que ache importante, 

nesse conjunto de fatores ligados à comunicação. 

 

Parte IV – DOS TEMAS E CONTEÚDOS ABORDADOS 

 

 Em relação aos conteúdos de Física do Nível Médio, você classifica o tema central 

abordado no material como sendo: (você pode marcar mais de uma resposta, desde 

que não seja a negativa de outra que já tenha indicado). 

(     ) Relevante 

(     ) Pouco Relevante 

(     ) Instigante 

(     ) Pouco instigante 

 Quanto à correção e precisão dos conteúdos você avalia o material como: 

(     ) Muito bom 

(     ) Bom 

(     ) Regular 

(     ) Ruim 

(     ) Péssimo 

 Em relação aos problemas – o central e secundários – você considera que são (você 

pode marcar mais de uma resposta, desde que não seja a negativa de outra que já tenha 

indicado): 

(     ) relevantes 

(     ) pouco relevantes 

(     ) irrelevantes 

(     ) instigantes 

(     ) pouco instigantes 

(     ) não são instigantes 
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 Os conteúdos apresentados permitem discutir de forma clara os problemas e hipóteses 

apresentados? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

(     ) Em parte 

 Você acha que, após a utilização do Produto Educacional a resposta para o problema 

central fica: 

(     ) clara 

(     ) possível de ser inferida 

(     ) pouco clara 

(     ) confusa, não dá para chegar a uma conclusão 

 Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente a seguir sobre suas 

respostas a esse bloco de perguntas que acabou de responder (Parte IV). Você também 

poderá usar esse espaço para comentar aspectos não levantados, mas que ache 

importantes, sobre o conjunto de fatores ligados aos temas e conteúdos abordados no 

Produto Educacional. 

 

PARTE V - ANÁLISE MAIS GERAL DO MATERIAL 

 

 Você sentiu dificuldades significativas durante a utilização do Produto Educacional? 

(     ) Sim   (     ) Não 

o Caso tenha respondido SIM ao item anterior, comente sua resposta indicando o 

tipo de dificuldade. 

 Quais as principais potencialidades que você destacaria no Produto Educacional? 

 Você utilizaria esse Produto Educacional em suas aulas? 

(     ) Sim   (     ) Não 

o Caso tenha respondido SIM, como imagina que seria um bom uso junto a suas 

turmas? 

o Caso tenha respondido NÃO, comente abaixo os fatores que lhe levariam a 

decidir não utilizar o produto. 

 Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente a seguir sobre suas 

respostas a esse bloco de perguntas que acabou de responder (Parte V). Você também 

poderá usar esse espaço para comentar aspectos não levantados, mas que ache 
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importantes, sobre o conjunto de fatores ligados à análise mais geral do Produto 

Educacional. 

 

PARTE VI – Para finalizar, pedimos que expresse com nota de 0 a 10 sua avaliação para o 

quesito: 

 

 ACESSIBILIDADE: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 ATRATIVIDADE: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 COMUNICAÇÃO TEXTUAL: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 COMUNICAÇÃO VISUAL: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 CLAREZA DOS PROBLEMAS E HIPÓTESES APRESENTADOS: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 ABRANGÊNCIA E PRECISÃO DOS CONTEÚDOS ABORDADOS: 

(   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (  ) 9 (   ) 10 

 

 Utilize esse espaço caso deseje fazer algum comentário adicional sobre o Produto 

educacional que considere que possa ajudar na avaliação ou na melhoria do mesmo. 
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APÊNDICE G – TABELAS COM OS RESULTADOS QUANTITATIVOS DA 

AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

PARTE II – DO MANUSEIO E DA ACESSIBILIDADE 

 

 
 

 
 

 
 

Participantes Muito Difícil Difícil Fácil Bem Fácil

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 0 0 3 4

Você avalia que baixar o Produto Educacional em seu computador foi:

Alternativas

Participantes

Muito 

Demorado Demorado Rápido Bem Rápido

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 0 0 5 2

Em relação ao  tempo para baixar o programa para o  seu computador, 

você considera que foi:

Alternativas

Participantes Satisfatórias

Estão regulares mas 

precisam melhorar

Não estão 

nada 

satisfatórios

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 6 1 0

Quanto às possibilidades de ações e movimentos no ambiente virtual  

do Produto Educacional você  considera:

Alternativas
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PARTE III – DA COMUNICAÇÃO VISUAL E TEXTUAL 

 

 
 

Participantes Estão Claros

Não Estão 

Claros

São 

Suficientes

Não São 

suficientes

P01 1

P02 1

P03 1 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1 1

TOTAL 4 2 3 0

Quanto aos ícones e botões escolhidos para a navegação no ambiente, sua 

análise é de que eles :

Alternativas

Participantes

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07 Ao clicar nos dois links (separadamente, mas isso ocorreu nas duas vezes) que direcionam às 

duas hipóteses a serem consideradas, aparece uma tela preta antes de surgir a tela das 

hipóteses. Essa tela preta fica visível por 1 segundo aproximadamente. 

Demorei um pouco a perceber que havia um botão para explicar os botões.

Criar a possibilidade de navegar usando botões: barra de espaço, etc;

Gostei do produto, creio que será u ótima ferramenta educacional. Como considerações a 

respeito de possíveis mudanças, deixo os pontos a seguir:

> Alguns conceitos aparecem repetidos como as hipóteses dos alunos. Em um segundo 

momento, essas hipóteses poderiam aparecer em forma de figura que exprimam as ideias do 

aluno, evitando, assim, acumulo de textos.

> Apesar de ser um produto que vise apenas a introdução de conceitos sem complexidades, 

poderiam aparecer termos técnicos também, como fluxo de energia, balanço de energia etc,..., . 

Isto, ao final da explicação da professora.

> A ideia da altura do Sol remete um pouco ao geocentrismo. Seria interessante esclarecer que 

a altura aparente do sol é devido aos movimentos de translação e rotação da terra.

> Inserir mais imagens no geral, e em específico, uma sobre o balanço de energia mostrando as 

perdas e ganhos de energia. Se encontrasse uma imagem girf seria ótimo.

Respostas

Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente a seguir sobre suas respostas a esse bloco de 

perguntas que acabou de responder (Parte II).

Participantes Muito atrativas

Regulares 

em termos 

do quesito 

atratividade

Pouco 

atrativas

Nada 

atrativas

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 2 5 0 0

Na sua opinião, as imagens utilizadas na composição do material estão:

Alternativas
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PARTE IV – DOS TEMAS E CONTEÚDOS ABORDADOS 

 

 
 

Participantes

Adequada para 

alunos do 

Ensino Médio

Não adequada para alunos 

do Ensino Médio

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 6 1

Quanto à linguagem adotada nos textos, você considera que 

Alternativas

Participantes

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07 Por vezes me confundi com a ordem dos textos nos quadrinhos. Sugiro usar a altura dos balões como 

critério para indicar a ordem do diálogo, ou seja, qual quadrinho devemos ler primeiro. Em alguns, os 

quadrinhos mais altos não são os que devemos ler primeiro e isso confunde quem está lendo. Não sei 

se isso é um critério para quem cria histórias em quadrinhos, mas me parece que sim. 

Em algumas (poucas) imagens, a altura do balão de diálogo está incoerente. Quem fala primeiro deve 

ter o balãozinho mais acima.

as imagens poderiam ter mais animação, ter o som do diálogo pois alguns se entediam e nem 

atrevem-se a ler. A linguagem é simples, porém longa, jovem gosta de objetividade.

Falei sobre as imagens no bloco anterior.

Caso considere necessário esclarecer ou sugerir algo, comente a seguir sobre suas respostas a esse bloco de 

perguntas que acabou de responder (Parte III).

Na parte da escolhas das hipóteses ficou um pouco confuso pois o texto pedia para o leitor clicar nas 

meninas, no entanto, quando clicamos não acontece nada. Se o objetivo é fazer com que o leitor 

relembre as opções é necessário apenas passar o mouse nas meninas. Como tem a indicação para 

clicar criamos uma expectativa de que algo vai acontecer em seguida.

Respostas

Participantes Relevantes

Poucos 

Relevantes Instigantes

Pouco 

Instigantes

P01 1

P02 1

P03 1 1

P04 1 1

P05 1

P06 1 1

P07 1 1

TOTAL 7 0 4 0

Em relação aos conteúdos de Física do Nível Médio, você classifica o 

tema central abordado no material como sendo:

Alternativas
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Participantes Muito Bom Bom Regular Ruim Péssimo

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 4 3 0 0 0

Quanto à correção e precisão dos conteúdos você avalia o material como:

Alternativas

Participantes Relevantes

Pouco 

Relevantes Irrelevantes Instigantes

Pouco 

Instigantes

Não são 

instigantes

P01 1

P02 1

P03 1 1

P04 1

P05 1

P06 1 1

P07 1 1

TOTAL 7 0 0 3 0 0

Em relação aos problemas – o central e secundários – você considera que são:

Alternativas

Participantes Sim Não Em parte

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 6 0 1

Os conteúdos apresentados permitem discutir de forma clara 

os problemas e hipóteses apresentados?

Alternativas
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PARTE V - ANÁLISE MAIS GERAL DO MATERIAL 
 

 
 

 
 

Participantes Clara

Possível de ser 

inferida Pouco clara Confusa

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 3 4 0 0

Você acha que, após a utilização do Produto Educacional a resposta para o 

problema central fica:

Alternativas

Participantes

P01

P02

P03

P04

P05

P06

Não ficou claro para mim se o produto é dado concomitantemente às aulas teóricas.

Respostas

Participantes Sim Não

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 0 7

Você sentiu dificuldades significativas durante a utilização 

Alternativas

Participantes

P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

A possibilidade de discutir várias questões da Física.

a facilidade de manuseiar a interface do produto

O produto faz uso de outras linguagens para o ensino de ciências e isso é muito importante. Destaco a 

linguagem acessível para alunos na faixa etária do ensino médio, o tema do produto por ser muito instigante, 

a opção pela história em quadrinho e por usar imagens reais de uma localidade específica (Jucurutu no Rio 

Grande do Norte). Podemos a partir dele, abrirmos a possibilidade de abordarmos outros questionamentos e 

problemas ambientais relacionados ao tema (problemas locais e globais).

Respostas

É um material de fácil acesso; pode ser utilizado pelos alunos fora do ambiente escolar; o conteúdo abordado 

desperta o interesse dos alunos; o produto educacional permite que o alunos sinta-se estimulado a conhecer 

mais sobre astronomia.

Facilidade de uso, arte bem atrativa, os desenhos relacionado com o visual de Jucurutu foram excelentes. 

Conteúdos de física bem apresentados, assim como analogias ótimas.

Atratividade para alunos que consideram as aulas tradicionais maçantes

proximidade com o aluno através do uso de mídia digital

Quais as principais potencialidades que você destacaria no Produto Educacional?
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PARTE VI – NOTAS DE 0 A 10 ATRIBUÍDAS PELOS PROFESSORES 

 

 
 

 
  

Participantes Sim Não

P01 1

P02 1

P03 1

P04 1

P05 1

P06 1

P07 1

TOTAL 7 0

Você utilizaria esse Produto Educacional em suas aulas?

Alternativas

uma explanação em variação da temperatura na 2ª série, um início para debate

Como formar de enriquecer assuntos da sala de aula.

apos aulas teóricas sobre temas como fluxo de energia, movimentos terrestres, etc

Particularmente estamos como um projeto no ensino médio relacionado ao observatório solar (uso do 

gnomon) para estudarmos a interação Sol-Terra ao longo do ano e compreendermos a dinâmica da Terra ao 

londo de um dia e do ano. Usaria o produto paralelo à atividade como o gnomon, relacionando o comprimento 

das sombras ao longo do dia e ao longo do ano. Incluiria a informação dos diferentes arcos do movimento 

aparente do Sol, ao londo do ano em diferentes locais do globo terrestre para discutirmos diferentes 

comportamentos ambientais em cada lugar.

Caso tenha respondido SIM, como imagina que seria um bom uso junto a suas turmas? 

Respostas

Poderia ser utilizado em um momento de fixação dos conteúdos ministrado. Buscado de uma forma diferente 

e interativa conduzir o alunos a interagirem com os demais colegas em um momento de reflexão sobre a aula 

ministrada. A utilização do produto educacional poderia ser condizida utilizando os celulares dos alunos, isso 

permitiria que todos tivessem acesso ao material em sala.

Discussão de processos de transferência de calor

Ministrando o conteúdo antes e debatendo o trabalho posteriormente.

QUESITO AVALIADO P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07

ACESSIBILIDADE 10 10 9 10 10 10 8

ATRATIVIDADE 10 9 9 7 9 8 9

COMUNICAÇÃO TEXTUAL 9 10 8 6 10 7 9

COMUNICAÇÃO VISUAL 9 10 7 9 9 5 10

CLAREZA DOS PROBLEMAS E 

HIPÓTESES APRESENTADOS
9 10 9 8 10 6 10

ABRANGÊNCIA E PRECISÃO DOS 

CONTEÚDOS ABORDADOS
9 9 9 9 10 6 9

Para finalizar, pedimos que expresse com nota de 0 a 10 sua avaliação 

NOTA ATRIBUÍDA

CÓDIGO

P01

Em linhas gerais, gostei da proposta do produto educacional, visto que, atualmente os 

estudante estão cada vez mais conectados ao mundo virtual. A minha sugestão é 

incluir alguns hiperlinks dentro do texto, isso daria possibilidades do aluno explorar o 

conteúdo e tornaria o produto mais interativo.

P02

Desejo receber o produto finalizado. Percebi que ainda falta adicionar algumas 

imagens, porém muito me atrai a utilização desse software!

Utilize esse espaço caso deseje fazer algum comentário adicional sobre o 

Produto educacional que considere que possa ajudar na avaliação ou na 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM SOBRE O SOL UTILIZADOS PELO 

GPEFA 

 

Nome (opcional): 

Idade: 

Cidade: 

Data: ____/____/2017 

Escolaridade 

Profissão: 

 Você costuma observar o nascer ou pôr do Sol? 

 

 O que você conhece sobre o Sol? 

 

 Qual a importância do Sol no seu dia a dia?  

 

 Que tipo de efeitos, positivos e negativos, o Sol pode trazer para a Terra, em sua 

opinião? 

 

 Que curiosidades você tem sobre o Sol 

 

 Você já assistiu algum filme, leu ou assistiu alguma notícia sobre o Sol? (Se sim) Pode 

falar um pouco sobre  

 

 Você diria que existe alguma ligação pessoal entre você e o Sol? Pode comentar um 

pouco a respeito?  

 

 

 


