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RESUMO 

 

 

Após análises de resultados de pesquisas realizadas anteriormente, viu-se a importância da 

utilização de jogos como recurso didático no processo de ensino aprendizagem de alunos do 

ensino médio, em especial, o último ano. Com isso, tornou-se necessário este trabalho pela 

necessidade de incorporar o lúdico na prática docente, explorando todos seus benefícios para 

auxiliar no processo ensino-aprendizagem, onde houve a elaboração de jogos educativos, na 

intenção de auxiliar professores, considerando o lúdico como uma estratégia para ser usada 

como estímulo na construção do conhecimento humano e no desenvolvimento de diferentes 

habilidades operatórias. Foram confeccionados três tipos de jogos lúdicos (Tabuleiro, Dominó 

e Memória) abordando conceitos de astronomia e astrofísica, para que os professores possam 

utilizar, tornando assim as aulas mais atrativas, afinal, aprender com prazer torna o resultado 

melhor, contando com o benefício da interdisciplinaridade dos conteúdos. Como resultado, a 

socialização de ideias e informações, além da interação entre os alunos, foi incessantemente 

verificada na execução desta pesquisa. Dessa forma, ao propor atividades diversificadas aos 

alunos, pôde-se contemplar o aprazimento das turmas ao observar quando foram questionados 

sobre a importância de usar jogos para aprender física, e também o desejo que outros 

professores utilizassem jogos em suas respectivas disciplinas. Neste sentido, informações e 

orientações sobre o produto educacional elaborado neste trabalho, serão disponibilizadas 

numa pasta intitulada “UTILIZAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS COMO RECURSO NO 

PROCESSO DE ENSINO DE CIÊNCIAS ABORDANDO TÓPICOS DE ASTROFÍSICA” 

para acesso de todos os interessados, através do seguinte link 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5OWvDXk9LjYdU5NVXR3VU1va1U). 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Jogos educativos. Aprendizagem significativa. Astrofísica. 
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ABSTRACT 

 

 

After analyzing results of previous researches, it was observed the importance of the use of 

games as a didactic resource in the teaching process of high school students, especially the 

last year. Therefore, this work was necessary for the need to incorporate play into teaching 

practice, exploiting all its benefits to assist in the teaching-learning process, where 

educational games were elaborated, with the intention of assisting teachers, considering the 

play as a strategy to be used as a stimulus in the construction of human knowledge and in the 

development of different operative skills. Three types of play games (Tabuleiro, Domino and 

Memória) were made, approaching concepts of astronomy and astrophysics, so that the 

teachers can use them, thus making the classes more attractive, after all, learning with 

pleasure makes the result better, relying on the benefit of interdisciplinarity of contents. As a 

result, the socialization of ideas and information, in addition to the interaction among the 

students, was incessantly verified in the execution of this research. Thus, when proposing 

diversified activities to students, it was possible to contemplate the pleasure of classes when 

observing when asked about the importance of using games to learn physics, and also the 

desire that other teachers use games in their respective disciplines. In this sense, information 

and guidelines on the educational product elaborated in this work will be made available in a 

folder entitled "USE OF EDUCATIONAL GAMES AS A RESOURCE IN THE SCIENCE 

TEACHING PROCESS ADDRESSING ASTROPHYSICS TOPICS" for access by all 

interested parties, through the following link 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5OWvDXk9LjYdU5NVXR3VU1va1U). 

 

 

Keywords: Teaching Physics. Educational games. Meaningful learning. Astrophysics. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com os PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio), 

Parte III - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (2000, p. 22), o ensino de 

Física tem-se realizado mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma 

desarticulada, sem uma correlação com o dia a dia dos alunos e professores, tornando o 

conhecimento sem importância, ou seja, vazio de significado, sempre enfatizando a teoria e a 

abstração, a utilização de fórmulas dando maior ênfase na resolução matemática do que em 

seu significado físico. 

Os estudantes de hoje, encontram-se em meio a uma sociedade que o avanço 

tecnológico é uma característica marcante. Novos instrumentos surgem a cada momento e 

apesar de uma grande parcela de estudantes não terem acesso direto aos mesmos, 

indiretamente esse contato é realizado através de revistas, jornais, televisão e/ou internet. 

Devido ao seu elevado caráter interdisciplinar e à possibilidade de diversas interfaces 

com outras disciplinas (Física, Química e Biologia) - como demonstrado no trabalho de Stiz, 

(2013), ao discutir a origem do Universo, formação das estrelas e correlacionando com o 

estudo de Astrobiologia. Logo, os conteúdos de Astrofísica são ricos de estímulos visuais, 

proporcionando um interesse maior dos alunos em discutir esses temas durante as aulas, esse 

conteúdo ainda poderia atuar como integrador de conhecimentos. 

Com o intuito de continuar o trabalho de conclusão de curso da própria autora, uma 

vez que foi observado através da pesquisa realizada, que os alunos possuem interesse em 

compreender, explorar e construir melhor seus conhecimentos acerca dos conteúdos referentes 

a Astrofísica, considerando o lúdico como uma ferramenta importante a ser usada como 

estímulo na construção do conhecimento humano e no desenvolvimento de diferentes 

habilidades operatórias, este trabalho surge pela necessidade de incorporar o lúdico na prática 

docente, explorando todos seus benefícios para auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 

Como os alunos sempre questionam o pouco e/ou raro uso de materiais alternativos 

durante as aulas de física, tendo em vista que é grande a responsabilidade do educador para 

alcançar a aprendizagem de seus alunos, foi proposto confeccionar três tipos de jogos lúdicos 

(Tabuleiro, Dominó e Memória) abordando conceitos de astronomia e astrofísica, para que os 

professores possam utilizar, tornando assim as aulas mais atrativas, afinal, aprender com 

prazer torna o resultado melhor, contando com o beneficio da interdisciplinaridade dos 

conteúdos. 
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Além da presente introdução onde são apresentadas as razões que justificam a 

pesquisa, os demais capítulos estão estruturados da seguinte forma:  

No segundo capítulo, será apresentado a fundamentação teórica para esta pesquisa, 

abordando aspectos referentes ao ensino de Física, jogos como recurso didático no ensino de 

Física e aprendizagem significativa de David Ausubel. 

O terceiro capítulo trata de uma breve abordagem dos tópicos contidos nos produtos 

educacionais tais como: origem e evolução do universo, formação de estrelas, galáxias e 

buracos negros, conceitos de astrobiologia, algumas teorias sobre o surgimento da vida, 

surgimento da vida na Terra, cosmologia e as forças fundamentais da natureza. 

No quarto capítulo está descrita a metodologia utilizada nesta pesquisa, breve histórico 

do Instituto Federal de Rondônia – IFRO, suas áreas de atuação acadêmica, breve histórico do 

campus Ariquemes. 

O quinto capítulo constitui o espaço no qual se discorre sobre o produto educacional, 

sua apresentação, aplicação e informações sobre a utilização dos jogos, além da análise da 

aplicação e avaliação do produto. 

Finalmente no sexto e último capítulo será discutido as considerações finais, 

abordando reflexões e enfatizando sobre a utilização dos jogos no ensino de Física, e 

esboçando algumas contribuições conferidas neste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capitulo, será apresentada a fundamentação teórica subjacente enfocando sobre 

o ensino de Física, comentando sobre o uso dos jogos como recurso didático no ensino de 

Física, e também, aspectos sobre a aprendizagem significativa de David Ausubel. 

 

2.1 O ENSINO DE FÍSICA 

Quando se investiga sobre o Ensino de Física, pode-se observar que durante muitos 

anos, está acontecendo de forma mecânica, utilizando os livros didáticos enfatizando apenas 

os cálculos, sem se importar em fazer a ligação dos conteúdos com o cotidiano do aluno, Neto 

e Pacheco (2001) apud Melo (2011, p. 23) afirmam que é: 

 

Um ensino calcado na transmissão de informações através de aulas quase sempre 

expositivas, na ausência de atividades experimentais, na aquisição de conhecimentos 

desvinculados da realidade. Um ensino voltado primordialmente para a preparação 

aos exames vestibulares, suportado pelo uso indiscriminado do livro didático ou 

materiais assemelhados e pela ênfase excessiva na resolução de exercícios 

puramente memorísticos e algébricos [...]. Um ensino que apresenta a Física como 

uma ciência compartimentada, segmentada, pronta, acabada, imutável.  

 

Na maioria dos livros didáticos, as sugestões de atividades práticas são encontradas no 

final dos capítulos, sem muita importância de se realizar e desvinculada do conteúdo 

estudado. Outro problema que encontramos foi sobre o uso dos laboratórios para realização de 

aulas práticas: faltam pessoas responsáveis para cuidar do espaço e requisitar a manutenção 

dos materiais e auxiliar o professor durante aulas práticas. Sendo assim, seria necessário 

frequentes capacitações para os professores, incentivando o uso desse espaço em benefício de 

suas aulas, pois assim o ensino de Física do jeito que está, tem contribuído muito para 

resultados desfavoráveis à educação, elevados índices de reprovação em todos os níveis de 

educação (nível básico e superior). 

Ao repassar os primeiros conceitos de Física no ensino fundamental pode ser o 

diferencial, pois esse momento que o aluno vai gostar ou não da disciplina, e nada se faz para 

resolver esse problema no ensino médio e superior, podemos verificar essa aversão ao 

conteúdo de Física na escola, salientada por Moreira (1983b) apud Melo (2011, p. 23): 

 

[...] na escola de segundo grau, muitos alunos, provavelmente a maioria preferem, 

em termos de ciências, a Biologia e a Química em relação à Física. [...] a Física é 
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considerada uma matéria difícil, a qual muitos alunos evitariam se pudessem. Ao 

que parece, eles aprendem muito cedo a não gostar de Física. 

 

A preferência de outras áreas da ciência, tais como a Biologia e Química comparadas à 

Física, reflete no número de licenciados por disciplina no Brasil, conforme analisamos na 

tabela a seguir: 

 

Tabela - 2.1.1 - Demanda estimada de funções docentes e números de licenciados por disciplina – Brasil. 

 

Disciplina 

Demanda Estimada para 2002 Número de Licenciados 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Fund. 5ª a 

8ª série 

Total 1990-2001 
2002-

2010
(1)

 

Língua Portuguesa 47.027 95.152 142.179 52.829 221.981 

Matemática 35.270 71.364 106.634 55.334 162.741 

Biologia 23.514 95.152 

 

(Ciências) 

55.231 53.294 126.488 

Física 23.514 55.231 7.216 14.247 

Química 23.514 55.231 13.559 25.397 

Língua Estrangeira 11.757 47.576 59.333 38.410 219.617 

Educação Física 11.757 47.576 59.333 76.666 84.916 

Educação Artística 11.757 23.788 35.545 31.464 12.400 

História 23.514 47.576 71.089 74.666 102.602 

Geografia 23.514 47.576 71.089 53.509 89.121 

Fonte: MEC/Inep (2003, p. 13) 

Nota: (1) Dados Estimados 

 

Considerando que nem todos os concluintes com licenciatura atuarão como 

professores, a tabela mostra que em 2002 havia uma demanda aproximada de 23,5 mil 

professores de Física para trabalhar no ensino médio, entretanto, entre 1990-2001, 

licenciaram-se apenas 7,2 mil para trabalhar nesta disciplina, e, entre 2002-2010 estimou-se o 

licenciamento de mais 14,2 mil professores, constatando que esses números ainda estão muito 

abaixo da demanda estimada de 2002. Assim ainda podemos dizer que o número de 

licenciados em Química é quase cinco vezes menor se comparado à Biologia, ainda assim, é 

quase o dobro dos que se formaram em Física. 

Contudo não podemos apenas analisar a demanda de professores sem considerar a 

expansão do sistema definido pelo Plano Nacional de Educação. Estima-se que para a 

adequação do fluxo escolar, até o ano de 2006, para o ensino médio que passa por um 

processe de grande expansão, seriam necessários um incremento de 125 mil novos docentes, 

mesmo levando em consideração os dados da tabela 1 que apontam para um grande número 
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de licenciados na década, estimam-se graves problemas em especial nas áreas de Física e 

Química, ressaltando que essa avaliação considerou constante a relação matrícula/professor 

registrada em 2002. 

Ainda analisando a tabela acima, vemos a necessidade de 95,1 mil professores de 

Ciências para atuarem no ensino fundamental, logo, esses docentes podem ter Licenciatura 

em Biologia, Física ou Química, devido o maior número professores licenciados em Biologia, 

nota-se que são esses profissionais que predominantemente atuam de 5ª a 8ª série na 

disciplina de Ciências. Silva et al., (2004, p. 104) já dizia: 

 

É muito nítido que, em muitas instituições de ensino no Brasil, os professores 

encarregados de conduzir o processo de ensino em ciências no ensino fundamental 

têm formação em Biologia, sem grande entusiasmo em relação ao ensino de 

Química ou Física. Uma das nefastas consequências disso é que, na prática, o ensino 

de ciências neste nível, na maioria das escolas, restringe-se quase exclusivamente à 

biologia. Física e Química só são introduzidas, mas ainda de modo desconectado da 

Biologia, na 8ª série quando, pelo elevado grau de estranheza, tornam-se os “bichos-

papões” dos alunos daquela fase. É evidente que durante o “reinado” absoluto dos 

bichos e plantas nas primeiras séries, inúmeras oportunidades de inserção de Física e 

Química são deixadas de lado, sem qualquer justificativa pedagógica plausível [...]. 

Infelizmente, o que parece acontecer em muitas escolas e que os professores de 

Física e Química não se interessam pelo ensino fundamental e os de Biologia não se 

interessam pelo ensino de Física e Química.  

 

Não podemos apenas analisar o crescente número de licenciados em Física no Brasil, 

isso não é o suficiente para resolver os problemas do ensino de Ciências, a qualidade no 

ensino também está vinculada às capacitações dos professores. 

Os docentes precisam estar atualizados quanto às propostas pedagógicas, também 

mudar a sua visão simplista sobre o ensino de Ciências, quebrar a ideia que basta saber o 

conteúdo, pois estamos inseridos numa sociedade em que se ampliaram o poder da 

informação, e o conteúdo formal das disciplinas escolares está ao alcance de todos. O 

professor precisa deixar de ser apenas um transmissor de conteúdo, devendo atuar como um 

estimulador, incentivador e norteador no processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que 

a aprendizagem seja significativa para o aluno, considerando o tempo de aprendizado de cada 

aluno. 

Vemos que questões simples do dia a dia do aluno são poucas discutidas em sala de 

aula. Os temas relacionados à Física Moderna e Contemporânea como a Teoria do Big Bang, 

os alunos tem acesso somente na mídia e não são discutidos em sala de aula. Estes fatos 

podem estar relacionados com o pouco tempo destinado a disciplina de Física nas escolas (2 

tempos semanais) e falta de tempo para se preparar as aulas pelos professores. (STIZ et al., 
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2012). Há também aqueles professores se limitam a ensinarem tais tópicos de Física 

justificando que os alunos não possuem o mínimo de conhecimento necessário para o 

desenvolvimento dos temas, argumentando que os alunos nem aprendem a Física Clássica, 

como que poderiam avançar para esses conteúdos. 

Com os avanços científicos e tecnológicos, a Física Moderna e Contemporânea tem 

despertado a curiosidade da maioria dos jovens. A abordagem destes conteúdos no ensino 

médio não tem acompanhado esse desenvolvimento de forma satisfatória, prejudicando a 

alfabetização científica e tecnológica e rompendo esta ligação entre a Física e o cotidiano do 

aluno. 

 

2.1.1 Jogos como Recurso Didático no Ensino de Física 

Hoje em dia, sabe-se que não existe ensino sem que ocorra aprendizagem, por sua vez, 

não acontece a aprendizagem a não ser pela transformação, pela ação facilitadora do 

professor, do ato de buscar o conhecimento que deve partir do aluno (ANTUNES, 2013, p. 

36). 

Aprender pode ser uma brincadeira. Na brincadeira, pode-se aprender. Entretanto, 

aprender brincando não pode ser a mesma coisa que brincar de aprender. Uma das formas 

significativas de aprendizagem na infância e até mesmo na fase adulta é o ato de brincar. 

Contudo, quando brincamos, não temos consciência de que acontece aprendizagem, uma 

aquisição de algum tipo de conhecimento para seu desenvolvimento intelectual, entre outros, 

na verdade, brincamos porque é prazeroso: 

 

Com o passar do tempo, os jogos vão se tornando mais elaborados, por meio de 

novas construções, novos jogos, o que exige um maior trabalho efetivo e maior 

complexidade. No entanto, cabe lembrar que, durante todos esses processos, o 

sujeito não tem consciência de que está havendo aprendizagem. Ele brinca, diverte-

se e joga, simplesmente porque é prazeroso. Não se preocupa em aprender, mas sim 

em manipular um dado material, brincar, jogar, contar uma charada (SOARES 

2013). 

 

Acredita-se que a utilização do lúdico, o que inclui jogos, brinquedos e brincadeiras, 

pode não representar de imediato um aprendizado, mas poderá desenvolver potenciais no 

sujeito, até mesmo quando encaradas como um passatempo, proporcionando maiores 

oportunidades de adquirir conhecimento (CHATEAU, apud SOARES 2013). 
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É essencial discutir um pouco, como é a brincadeira para o adulto e para o 

adolescente. Habitualmente dizemos que aos adultos cabe o trabalho e, às crianças, as 

brincadeiras, lógico que essa separação se atribui mais pelo aspecto social do que o aspecto 

real. O adulto também é capaz de brincar, de jogar, de se divertir. O que diferencia a 

brincadeira do adulto comparado com a brincadeira de uma criança é certos limites de 

fantasias e o próprio contato com o que se conhece como realidade. 

Todo jogo ou brinquedo é um motivo de atração para a maioria dos adultos. É fácil 

observar o fascínio que certos brinquedos podem trazer a alguns adultos, como os eletrônicos, 

de controle remoto, são exemplos de jogos elaborados para essa faixa etária. 

Nos jogos e nos brinquedos existem desafios para todas as idades, diferenciando o 

grau de conhecimento cognitivo para cada faixa etária, a maioria das pessoas gostam de 

brincar e conserva tal desejo a vida toda. 

Para o adulto, jogar é distrair-se, entregar-se voluntariamente a uma atividade gratuita, 

joga para que o tempo passe ou por profissão, enquanto para uma criança, o jogo se trata 

apenas de uma brincadeira. 

O termo jogo origina-se do latim “jocu”, que significa gracejo, e, na sapiência, 

exprime uma brincadeira, um divertimento, um passatempo condicionado por regras que se 

constatam ao se jogar (ANTUNES, 2013, p. 11). 

Antunes (2013, p. 11) enfatiza, sobre o uso do jogo “como estímulo ao crescimento, 

como uma astúcia em direção ao desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver, e não 

como uma competição entre pessoas ou grupos que implica em vitória ou derrota”. Logo, o 

jogo proporciona o elemento de maior eficiência para o exercício de inteligências, 

enriquecendo o senso de responsabilidade e fortifica as normas de cooperação. 

Jogos podem ser planejados e adaptados para uma utilização pedagógica voltada ao 

âmbito escolar, entretanto, é importante entender a diferença entre um jogo pedagógico e 

outro que apresenta apenas uma característica lúdica, conforme salienta Antunes (2013, p. 

38): 

 

[...] jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explicita de 

provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção de um novo 

conhecimento e, principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade 

operatória: [...] uma aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica, que 

possibilita a compreensão e a intervenção do individuo nos fenômenos sociais e 

culturais e que o ajude a construir conexões. 
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Na tabela a seguir, Antunes (2013, p. 38) apresenta uma pequena relação das 

habilidades operatórias que podem ser formadas no aluno, necessitando serem ajustadas ao 

projeto pedagógico da escola, uma vez que essas habilidades estão mais vinculadas ao 

andamento do jogo do que à especificidade do conteúdo. 

 

Tabela - 2.1.1.1 - Habilidades operatórias. 

Ed. Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Observar Enumerar Refletir Flexionar 

Conhecer Transferir Criar Adaptar 

Comparar Demonstrar Conceituar Decidir 

Localizar no Tempo Debater Interagir Selecionar 

Separar/Reunir Deduzir Especificar Planejar 

Medir Analisar Ajuizar Negociar 

Relatar Julgar/Avaliar Discriminar Persuadir 

Combinar Interpretar Revisar Liderar 

Conferir Provar Descobrir Edificar 

Localizar no Espaço Concluir Levantar/Hipóteses  

Classificar Seriar   

Criticar Sintetizar   
Fonte: Antunes (2013 p. 38) 

 

Ao observar a tabela 2.1.1.1, fica claro que o uso de um jogo pedagógico pode 

manifestar condições ao desenvolvimento de várias habilidades concomitantes, cabendo ao 

professor direcionar para essa função ao trabalhar suas regras e fundamentos. 

A escolha e utilização de um jogo provocam os alunos a compreender e discutir um 

determinado conceito, ou um assunto novo, aprendam a desenvolver estratégias para 

resolução de problemas ou conquistem algumas habilidades relevantes para o processo de 

ensino aprendizagem. 

Vale ressaltar que quando escolhemos um jogo para utilizar com nossos alunos, é 

necessário jogar ele para conhecê-lo bem, a fim de termos clareza em suas regras e analisar se 

fizemos uma boa escolha de jogo. Na maioria das vezes, um jogo pode ser encantador, mas 

não apresentar desafios que instigam os alunos ao aprendizado ou não proporciona um 

momento para raciocinar a cerca do tema proposto. Ou, ao contrário, ser muito difícil fazendo 

com que os alunos desistam de jogar por não conseguir alcançar o que se propõe. 

Entende-se que o jogo, quando bem planejado, se torna um aliado do professor para o 

trabalho docente, sendo digno de atenção por se tratar de um objeto de interesse popular. 

Não podemos planejar o processo de ensino limitado à explanação de conceitos e 

resoluções/aplicações de exercícios. Devemos adotar o elemento lúdico para se fazer presente 

na relação do sujeito com o mundo, como já discutido anteriormente, sendo potencializado 
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pelo docente, assim participar na prática do ensino de ciências, utilizando o conhecimento 

científico como parte do jogo. 

Segundo Smole et al. (2008, p. 10), “Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz 

movimento, barulho e uma certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o 

livro, o caderno e o lápis”. Essa perspectiva sobre o jogo deve se tornar aliada do professor, e 

fazer com que os alunos se sintam convidados e tenham o interesse de se envolver nas 

atividades. 

Embora que o jogo seja cativante e que os jogadores se deslumbrem por ele, não será 

na primeira vez que o jogo será compreendido, por isso a importância do jogo ser desafiador e 

proporcionar o desejo de repetir, logo o jogo nunca deve ser planejado para utilizar em apenas 

uma aula, pois, para haver aprendizagem é necessário que haja discussões, reflexões, 

repetições e aprofundamento do tema proposto através do jogo. 

Contudo o jogo só terá seu efeito positivo se aplicado no momento certo, determinado 

pelo interesse do aluno e o seu grau de caráter desafiador pelo tema proposto, jamais deverá 

ser utilizado antes que o aluno tenha condições para superar os desafios propostos pelo jogo, 

sempre observando o interesse do aluno pelo jogo para não se tornar uma atividade cansativa 

ou entediante por conta dos resultados (ANTUNES, 2013, p. 40). 

Sem dúvida, o ensino médio é um dos níveis de educação que se menos utiliza jogos 

como recurso didático principalmente no ensino de Física. Na verdade, de um modo geral, o 

pensamento de ser uma disciplina séria, complexa, acaba promovendo uma resistência a esses 

tipos de recursos, já que a ideia de utilizar jogos supõe inserir um componente divertido nas 

aulas e comprometeria tal seriedade da disciplina. Nesse sentido, o jogo na escola muitas 

vezes foi rejeitado por ser visto como uma atividade de descontração ou apenas um 

passatempo, tirando a oportunidade de um trabalho que estimula a aprendizagem e diversas 

habilidades por parte dos alunos. 

O jogar pode ser visto como um estímulo para se desenvolver o espírito construtivo, a 

imaginação, interação social entre outras, isso ocorre graças à dimensão lúdica, ela que 

envolve o desafio surpresa, oportunidade de fazer de novo, querer sempre superar os 

obstáculos iniciais e a dificuldade de não poder controlar todos os resultados, além de 

contribuir para a manifestação de situações problema cuja superação demanda do jogador 

certo esforço e alguma aprendizagem para alcançar o êxito. 

Outra vantagem de associar o jogo ao ensino diz respeito à consideração dos erros. O 

jogo restringe o efeito do fracasso e dos erros do jogador, deixando que ele desenvolva 

iniciativa, autonomia e autoconfiança, em geral o jogo é uma atividade séria, onde não possui 
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efeito frustrante para quem joga, isso na percepção de o erro ser algo definitivo ou insuperável 

(SMOLE et al., 2008, p. 10). 

Esses erros são revistos naturalmente na ação das jogadas, sem deixar marcas 

negativas, oportunizando novas tentativas, promovendo hipóteses e checagem, aspirando 

melhores jogadas e a aplicação de conhecimentos obtidos anteriormente facilitam o alcance 

de novas ideias e novos conhecimentos. 

Ao proporcionar a oportunidade de corrigir os erros, os avanços, e a opção de rever 

suas respostas, o jogo permite ao jogador descobrir onde falhou ou teve sucesso e quais os 

motivos que ocasionaram isso. Com isso, o aluno assimila próprio processo de aprendizagem 

e desenvolve a autonomia para continuar aprendendo. 

É justamente essa dimensão lúdica do jogo que pode auxiliar os professores na 

mudança de comportamento dos alunos no que diz respeito às aulas de Física, tornando as 

aulas mais atrativas e positivas. 

Uma característica que se destaca no jogo são as regras. Elas estão presentes e dão 

origem a um contrato social de harmonia entre os jogadores. 

De acordo com Kamii e Krulik apud Smole et al. (2008, p. 11) pode-se observar que: 

 

- o jogo deve ser para dois ou mais jogadores, sendo, portanto, uma atividade que os 

alunos realizam juntos; 

- o jogo deverá ter um objetivo a ser alcançado pelos jogadores, ou seja, ao final, 

haverá um vencedor; 

- o jogo deverá permitir que os alunos assumam papéis interdependentes, opostos e 

cooperativos, isto é, os jogadores devem perceber a importância de cada um na 

realização dos objetivos do jogo, na execução das jogadas, e observar que um jogo 

não se realiza a menos que cada jogador concorde com as regras estabelecidas e 

coopere seguindo-as e aceitando suas consequências; 

- o jogo deve ter regras preestabelecidas que não podem ser modificadas no decorrer 

da jogada, isto é, cada jogador precisa perceber que as regras são um contrato aceito 

pelo grupo e que a sua violação representa uma falta; havendo o desejo de fazer 

alterações, isso deve ser discutido com todo o grupo e, no caso de concordância 

geral, podem ser impostas ao jogo daí por diante; 

- no jogo, deve haver a possibilidade de usar estratégias, estabelecer planos, executar 

jogadas e avaliar a eficácia desses elementos nos resultados obtidos, isto é, o jogo 

não deve ser mecânico e sem significado para os jogadores. 

 

Os jogos de conhecimento são basicamente um recurso para um processo de ensino 

aprendizagem mais rico, participativo, proporcionando aos alunos que construam e 

aprofundem seus conceitos a serem desenvolvidos em sala de aula. Seu uso pode dar-se no 

momento em que se inicia um novo tema, nos casos em que se pretende aprofundar o tema ou 

quando se pretende revisar o conteúdo. 
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Nos jogos de estratégia a sua relevância é para representar processos de investigação, 

estratégias de resolução de problemas, sondagem, validação e contestação de hipóteses. Seu 

uso associa-se claramente com as formas de pensar, como a indução e a generalização. 

A principal diferença entre os dois tipos de jogos está no fator sorte. Os jogos de 

conhecimento, tudo depende dos resultados obtidos através de sorteio de cartas ou dados, nos 

jogos de estratégia, o fator sorte tem pouca ou nenhuma influência. Logo que, para vencer, o 

jogador depende apenas das escolhas e decisões tomadas durante o jogo, estando livre para 

escolher qualquer caminho nos limites das regras do jogo (SMOLE et al., 2008, p. 13). 

Sabe-se que, para um jogo funcionar satisfatoriamente em sala de aula, é necessário 

que se estabeleça uma clara e boa regra. A maioria das frustrações em sala de aula não são 

consequências dos jogos, e sim de falta de clareza e explicitação das regras. 

Porém, ainda existem dúvidas em associar o jogo ao ensino. Uma das preocupações da 

equipe escolar para o ensino médio é com o desenvolvimento de competências. Isso se dá ao 

fato de sofrermos grandes transformações desde meados do século XX, transitando de uma 

sociedade técnica para uma sociedade de conhecimento, implicando a entender, antecipar, 

avaliar, enfrentar de maneira adequada a realidade e os desafios expostos frequentemente. 

Na prática, a utilização dos jogos como um recurso já satisfaria essa preocupação 

sobre as competências, que são mobilizadas, desenvolvidas e aprimoradas, quando os alunos 

são expostos a esses materiais, e não apenas do livro didático. Esse vínculo entre os jogos e 

resolução de problemas posiciona o aluno frente a situações que dispõe aprimorar meios para 

se atingir uma meta, solucionar problemas, agir na urgência e tomar decisões. Enfim, um 

ensino que visa desenvolver competências preza os conhecimentos como recursos importantes 

a serem estimulados diante a resolução de um problema, onde frequentemente é reproduzido 

nos jogos.  

Para Smole et al. (2008, p. 15), pode-se incluir alguns aspectos relativos ao que se 

sugere às competências no ambiente escolar, enfatizando a preocupação com o 

desenvolvimento de três grandes competências na área de ciências da natureza, matemática e 

suas tecnologias: 

 

 Representação e comunicação: envolvem leitura, interpretação e produção de 

textos nas diversas linguagens e formas textuais características da área. 

 Investigação e compreensão: são marcadas pela capacidade de enfrentamento de 

situações-problema, utilizando os conceitos e procedimentos peculiares do fazer 

e do pensar das ciências. 

 Contextualização das ciências no âmbito sociocultural: abrange a análise crítica 

das ideias e recursos da área, assim como das questões do mundo que podem ser 

respondidas ou transformadas por meio do conhecimento científico. 
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É válido lembrar em primeiro lugar que um jogador não aprende e pensa sobre o jogo 

numa única jogada, precisamos considerar que na primeira vez que o aluno joga, ele estará 

compreendendo as regras do jogo, por isso, para que haja aprendizado através do jogo é 

preciso que o jogo seja realizado mais de uma vez. 

Em segundo lugar, notamos que nem sempre os alunos de ensino médio são abertos 

aos jogos utilizados para o ensino de física, pois, tendem associar a matéria e fórmulas aos 

jogos, pensando em jogos desprazerosos, por isso a importância do professor saber avaliar o 

jogo de acordo com o objetivo de ensino. 

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

Ao longo de muito tempo confundiu-se “ensinar” com “transmitir”, nesse cenário, o 

aluno era um agente passivo de aprendizagem e o professor um transmissor, julgando que 

toda aprendizagem se dava pela repetição e os alunos que não aprendiam eram totalmente 

responsáveis por suas deficiências, logo a consequência dessa deficiência na aprendizagem 

vem em forma de reprovação.  

A aprendizagem é muito mais significativa ao passo que o novo conteúdo é inserido às 

estruturas de conhecimento do aluno e assume significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio.  

Moreira (1983a) apud Melo (2011, p. 27), narra a existência de três tipos gerais de 

aprendizagem: 

 

Cognitiva, afetiva e psicomotora. A aprendizagem cognitiva é aquela que resulta no 

armazenamento organizado de informações na mente do ser que aprende e esse 

contexto organizado é conhecido como estrutura cognitiva. A aprendizagem afetiva 

resulta de sinais internos ao indivíduo e pode ser identificada com experiências tais 

como prazer e dor, satisfação ou descontentamento, alegria ou ansiedade. Algumas 

experiências afetivas sempre acompanham as experiências cognitivas. Portanto, a 

aprendizagem afetiva é concomitante com a cognitiva. A aprendizagem psicomotora 

envolve respostas musculares adquiridas através de treino e prática, mas alguma 

aprendizagem cognitiva é geralmente importante na aquisição de habilidades 

psicomotoras. 

 

Observa-se que a aprendizagem cognitiva pode estar ligada simultaneamente com o 

desenvolvimento de outras competências. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, como é chamada, visa à 

explicação teórica do processo de aprendizagem com enfoque do cognitivismo, isto é, da 
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psicologia da cognição, onde a mesma se interessa com o processo de compreensão, 

transformação, armazenamento e uso da informação envolvida na cognição. 

Para existir aprendizagem significativa duas condições são imprescindíveis. Em 

primeiro lugar o aluno necessita ter uma disposição de aprender. Em segundo lugar, a matéria 

escolar a ser estudada precisa ser significativa. Cada aluno absorve o conteúdo que possui um 

maior significado para sua vida. 

Um conhecimento prévio é de extrema importância para a aprendizagem significativa, 

pois à medida que o assunto é inserido em sala, o aluno adquire significado para este tema a 

partir da relação com o seu dia a dia. 

Não restam dúvidas que esse ponto deve ficar bem claro aos professores, ao planejar 

uma aula a escolha de um material potencialmente significativo ajuda a minimizar os entraves 

no processo de ensino aprendizagem. O professor precisa ter a percepção para notar a 

necessidade de cada aluno para que haja uma aprendizagem significativa. 

Ao apresentar um conteúdo a ser aprendido, é atribuição do docente planejar técnicas e 

métodos que permitam o surgimento das concepções prévias de cada aluno. É necessário 

também relacionar o conteúdo ao contexto para que faça sentido aos alunos. Logo, parece 

ficar nítido que para a aprendizagem ser significativa, não satisfaz apenas associar os 

conteúdos aos conhecimentos prévios, é necessário que essa associação aprimore não só o 

conhecimento de um assunto específico, mas também a capacidade de resolver problemas 

complexos. 

De fato, a aprendizagem significativa possui grandes benefícios, tal como a lembrança 

e utilização do conteúdo para experimentar novas aprendizagens e o enriquecimento da 

estrutura cognitiva. 

De acordo com Pelizzari et al. (2001, p. 39), uma forma de explicar como se 

desenvolve a aprendizagem escolar, Ausubel apresenta dois eixos ou dimensões distintos, que 

originarão, a partir dos diversos valores que se pode adquirir em cada caso, a classes 

diferentes de aprendizagem, são elas: Aprendizagem significativa e Aprendizagem 

memorística. 

“O primeiro é o eixo relativo à maneira de organizar o processo de aprendizagem e a 

estrutura em torno da dimensão aprendizagem por descoberta/aprendizagem receptiva” 

(PELIZZARI et al., 2001, p. 39). Essa dimensão aborda a maneira que é transmitida os 

conteúdos a serem aprendidos pelo aluno, quanto mais esses conteúdos se aproximarem da 

aprendizagem por descoberta, assim será feito pelos alunos, eles que irão investigar sobre o 

assunto antes de assimilar. Já quanto mais os conteúdos se aproximarem da aprendizagem 
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receptiva, mais os conteúdos serão repassados aos alunos acabado, não necessitando que eles 

busquem maiores informações sobre o assunto. 

“O segundo eixo remete ao tipo de processo que intervém na aprendizagem e origina 

um continuum delimitado pela aprendizagem significativa, por um lado, e pela aprendizagem 

mecânica ou repetitiva, por outro” (PELIZZARI et al., 2001, p. 39). Nesse caso, quanto mais 

relacionar o conteúdo com o conhecimento prévio relevante, mais perto se chega da 

aprendizagem significativa, e, quanto menos se estabelece essa relação, mais próximo 

estamos da aprendizagem mecânica ou repetitiva. 

Acredita-se que a ação educativa necessita de ser reformulada a ponto de não somente 

abranger o saber, mas também o saber fazer, não enfatizando apenas no aprender, mas como 

aprender a aprender. De acordo com Pelizzari et al. (2001, p. 40), é necessário que se inclua 

um conjunto de legalidades processuais na ação educativa: 

 

Em primeiro, partir do nível de desenvolvimento do aluno, isto é, a ação educativa 

está condicionada pelo nível de desenvolvimento dos alunos, os quais nem sempre 

vêm marcados pelos estudos evolutivos existentes e que, por tal motivo, devem 

complementar-se com a exploração dos conhecimentos prévios dos estudantes 

(alunos), o que já sabem ou têm construído em seus esquemas cognitivos. A soma de 

sua competência cognitiva e de seus conhecimentos prévios marcará o nível de 

desenvolvimento dos alunos. 

Em segundo, a construção das aprendizagens significativas implica a conexão ou 

vinculação do que o aluno sabe com os conhecimentos novos, quer dizer o antigo 

com o novo. A clássica repetição para aprender deve ser deixada de fora na medida 

do possível; uma vez que se deseja que seja funcional, deve-se assegurar a auto-

estruturação significativa. 

Em terceiro, faz-se necessário modificar os esquemas do sujeito, como resultado do 

aprender significativamente. 

 

Essas perspectivas de ensino propõe que os alunos sozinhos executem aprendizagens 

significativas, assim já estarão praticando o aprender a aprender. Outro modo de alcançar esse 

objetivo consiste em gerar discordâncias ou conflitos cognitivos, gerando um desequilíbrio, e, 

mediante os conteúdos com as atividades o aluno consegue se reequilibrar e reconstrói seu 

conhecimento, tornando-o significativo. 

Entende-se então a importância da participação ativa o aluno nas atividades para a 

aquisição de conhecimentos, de forma que não seja apenas uma repetição ou cópia dos livros 

ou reformulados dos professores, mas sim como uma reelaboração pessoal de cada aluno. 
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3 BREVE ABORDAGEM DOS TÓPICOS CONTIDOS NO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

Neste capítulo, vamos enfocar questões trabalhadas no produto educacional, tais como 

a origem e evolução do universo, formação de estrelas, galáxias e buracos negros, conceitos 

de astrobiologia, algumas teorias sobre o surgimento da vida, surgimento da vida na Terra, 

cosmologia, e as forças fundamentais da natureza. 

 

3.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO 

Essa incessante busca em saber como ocorreu esse processo de origem do nosso 

universo, até hoje ainda gera muitos debates, pesquisas e teorias, que possam explicar esse 

fenômeno. 

Antes da ciência existir, o ser humano já buscava compreender sobre suas origens e 

tudo a sua volta, a origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de 

nós mesmos. Mas, a mais fundamental de todas é o saber da origem do universo como um 

todo, pois se não houvesse o universo, nenhum dos seres e objetos, nem nós mesmos 

poderíamos existir (STEINER, 2006). 

Cada civilização conhecida da antropologia teve uma história de como o mundo 

começou e continua, de como os homens surgiram e do que os deuses esperam de nós. O 

entendimento do universo foi, para essas civilizações, algo muito distinto do que nos é 

ensinado hoje pelas ciências. Mas para essas civilizações, a falta de uma explicação do mundo 

em que vivemos, seria tão inacreditável quanto à ausência da própria linguagem. Esses 

esclarecimentos, por falta de outras áreas de conhecimento, sempre tiveram fundamentos 

religiosos, mitológicos ou filosóficos (STEINER, 2006). Recentemente que a ciência pôde 

apresentar sua versão para os fatos, já que a própria ciência é nova. Um marco importante na 

história da Física, método científico experimental, podemos nos referir ao astrônomo, físico e 

matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642). Todavia, os gregos já haviam produzido 

métodos geométricos aprimorados e precisos para determinar órbitas e tamanhos de corpos 

celestes e para previsão de eventos astronômicos, não ignorando também, os conhecimentos 

que egípcios e chineses, assim como incas, maias e astecas, usavam para interpretar os 

movimentos dos astros.  
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É formidável o fato que, possamos entender o universo de forma racional e que ele 

possa ser pesquisado pelos métodos da física e da astronomia concebidos nos nossos 

laboratórios e observatórios. A compreensão dessa dimensão e da capacidade científica foi 

desenvolvida de forma mais plena nas décadas de 10, 20 e 30 do século XX (STEINER, 

2006). Mas a história da cosmologia (a estrutura do universo) e da cosmogonia (a origem do 

universo) não começou, nem parou aí. 

A explicação mais aceita sobre a origem do universo pela comunidade cientifica é 

baseada na teoria do Big Bang (Grande Explosão). A teoria do Big Bang é consistente, 

cientificamente, mas ainda não fornece todas as respostas que a ciência busca para explicar a 

origem do universo. Ela baseia-se, em partes, na teoria da relatividade do físico Albert 

Einstein (1879-1955) e nos estudos astronômicos de Edwin Hubble (1889-1953) e Milton 

Humason (1891-1972), os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em 

constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras, provando que no 

passado elas deveriam estar mais próximas do que hoje, ou até mesmo formando um único 

ponto (FRANCISCO, 2012). 

A teoria do Big Bang conta como o universo se expandiu e mudou do segundo que foi 

originado, por algo que desconhecemos até os dias de hoje. O nome Big Bang, a grande 

explosão, é uma contradição, porque não era grande e não houve explosão, pois o universo 

surgiu de uma singularidade e não havia ar para propagar a vibração. 

De acordo com Filho e Saraiva (2013, p. 649), a teoria do Big Bang leva em conta 

que, se as galáxias estão se afastando umas das outras, como observado por Edwin Hubble em 

1929, no passado, elas deveriam estar cada vez mais próximas e, num passado remoto, 10 a 

15 bilhões de anos atrás, deveriam estar todas num mesmo ponto, muito quente, uma 

singularidade espaço-tempo, que se expandiu no Big Bang. 

O Big Bang criou não somente a matéria e a radiação, mas também o próprio espaço e 

o tempo. Esse seria o início do Universo observável. A expansão do Universo não influi no 

tamanho e cúmulos de galáxias, que são mantidos coesos pela gravidade; o espaço entre eles 

simplesmente aumenta, como num bolo com passas, crescendo com fermento no forno, como 

ilustra a Figura 3.1.1 (FILHO; SARAIVA, 2013, p. 649). 
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Figura 3.1.1 - Bolo de passas crescendo com fermento. 

 
Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/livro.pdf>. 

 

O nosso universo nasceu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, numa grande 

explosão como na ilustração da Figura 3.1.2, o Big Bang, que ocorreu em função da grande 

concentração de massa e energia. Uma gotícula de energia pura, infinitamente quente e densa, 

entrou em expansão e foi ficando cada vez mais fria e menos densa. 

 

Figura 3.1.2 - Ilustração do Big Bang. 

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565>. 

 

O padre, engenheiro civil e cosmólogo belga Georges-Henri Édouard Lemaître (1894-

1966) em 1927 foi, provavelmente, o primeiro a propor um modelo específico para o Big 

Bang. Ele idealizava que toda a matéria estivesse concentrada no que ele chamou de átomo 

primordial e que esse átomo se partiu em incontáveis pedaços, cada um se fragmentando cada 

vez mais, até formar os átomos presentes no Universo, numa enorme fissão nuclear. 

Entretanto, sabemos que esse modelo não pode ser considerado correto, pois não obedece às 

leis da relatividade e estrutura da matéria (quântica), mas ele inspirou os modelos modernos 

(FILHO; SARAIVA, 2013, p. 649-650). 

http://astro.if.ufrgs.br/livro.pdf
http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565
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Independentemente de Lemaître, o matemático e meteorologista russo Alexander 

Alexandrovitch Friedmann (1888-1925) já tinha descoberto toda uma família de soluções das 

equações da Teoria da Relatividade Geral. 

Esta família de soluções para a relatividade geral encontrada por Friedmann e 

Lemaître descreve um Universo em expansão e as soluções possíveis das equações da 

relatividade geral incluem expansão eterna ou com recolapso. 

Segundo Filho e Saraiva (2013, p. 645), em 1923, o astrônomo americano Edwin 

Powell Hubble (1889-1953), usando o telescópio de 2,5 m de diâmetro do Monte Wilson, na 

Califórnia, conseguiu enxergar e medir as estrelas na galáxia de Andrômeda, demonstrando 

que nossa galáxia não é a única no Universo. Apesar da descoberta da expansão do Universo, 

muitos pesquisadores acreditavam que o Universo era similar em todas as direções e imutável 

no tempo, com produção contínua de matéria para contrabalançar a expansão observada, 

sempre mantendo a densidade média constante. Esta teoria foi proposta por Sir Herman Bondi 

(1919-2005), Thomas Gold (1920-2004) e Sir Fred Hoyle (1915-2001). 

Já em relação ao destino do Universo, há duas possibilidades segundo Filho e Saraiva 

(2013, p. 647): 

1) O Universo se expandirá para sempre, ou 

2) A expansão parará e haverá novo colapso ao estado denso. 

Ainda segundo Filho e Saraiva (2013, p. 647), o Universo colapsará novamente 

somente se a atração gravitacional da matéria (e energia) contida nele for grande o suficiente 

para parar a expansão. Como a matéria e energia escura do Universo pode chegar a 96% da 

energia total, aparentemente o Universo está se expandindo com velocidade maior do que a 

velocidade de escape, isto é, o Universo continuará se expandindo para sempre. 

Em 1964, a descoberta acidental da radiação de microondas do fundo do Universo 

pelos radioastrônomos Arno Allan Penzias (1933-) e Roberto Woodrow Wilson (1936-), do 

Bell Laboratories, reforçou a teoria do Big Bang. Penzias e Wilson, que receberam o premio 

Nobel em 1978, publicaram seus resultados do excesso de emissão observado no 

Astrophysical Journal em 1965. A radiação do fundo do Universo é o sinal eletromagnético 

proveniente das regiões mais distantes do Universo (cerca de 13,7 bilhões de anos-luz), sendo 

predita em 1948 como a radiação remanescente do estado quente em que o Universo se 

encontrava quando se formou, pelos americanos Ralph Asher Alpher (1921-2007) e Robert 

Herman (1922-1997) (FILHO; SARAIVA, 2013, p. 648). 

Hoje em dia, as chances de o Universo se expandir para sempre, ou parar a expansão e 

reverter a um ponto único, dependerão da intensidade da atração gravitacional da matéria total 
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existente. A teoria aceita atualmente é de que o Universo está se expandindo e teve origem 

numa grande explosão. 

A principal questão da qual se ocupam os astrofísicos da atualidade é avaliar se essa 

expansão será infinita ou se parará em algum momento, a partir do qual o Universo começaria 

a se contrair e rumar para um novo colapso, o Big Crunch (GONZATTI; SARAIVA; RICCI, 

2008, p. 115).  

Estudos recentes indicam que o crescimento do Universo é acelerado, sugerindo a 

existência de um tipo de ‘gravidade negativa’, que realizaria a expansão e não a contração do 

Universo. Os cosmólogos a chamam de ‘energia escura’, cuja origem não é bem conhecida. A 

decifração, portanto, sobre o futuro do Universo se mantém aberto, expondo que essa 

sapiência do mundo em que vivemos é incessante e desafiadora (GONZATTI; SARAIVA; 

RICCI, 2008, p. 115).  

 

3.2 FORMAÇÃO DE ESTRELAS, GALÁXIAS E BURACOS NEGROS 

É possível que existam muitos universos. O nosso nasceu há aproximadamente 13,7 

bilhões de anos, numa grande explosão, o Big Bang. Como visto, uma gotícula de energia 

pura e infinitamente densa e quente, entrou em expansão, ficando assim menos densa e mais 

fria. A velocidade da expansão acelerou-se, deixando apenas uma minúscula parte do espaço 

dentro do nosso raio de visibilidade. 

Eras inteiras se passaram em frações de segundo, matéria e antimatéria aniquilaram-se 

em forma de luz (DAMINELI; STEINER, 2010). Na contagem de 3 minutos, 10% do 

hidrogênio transformou-se em hélio. Aos 400 mil anos, a temperatura baixou para 3.000 K, o 

plasma ionizado ficou neutro e o céu se tornou transparente e escuro, como ainda é hoje. 

Após 200 milhões de anos de escuridão, formou-se a primeira geração de estrelas que 

reiluminaram o universo e se agruparam em galáxias. O núcleo quente das estrelas passou a 

fundir os átomos menores em maiores, as grandes estrelas formaram o oxigênio, as 

intermediárias o carbono e o nitrogênio. Aos seus 2 bilhões de anos, já existia no universo 

uma grande quantidade de elementos químicos, e, aos 5 bilhões de anos, a tabela dos 

elementos químicos estava completa (DAMINELI; STEINER, 2010). 

Com isso os átomos começavam a se ligar formando moléculas, dentre elas a água, 

uma das mais abundantes e antigas. 
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Há aproximadamente 4,56 milhões de anos, num extremo de uma galáxia, a Via 

Láctea, uma nuvem de gás e poeira condensou e formou uma pequena estrela, o Sol, cercada 

por um carrossel de planetas. O Universo é constituído por vários corpos celestes e espaço 

vazio, segundo Damineli e Steiner (2010), os corpos celestes podem ser classificados como: 

 

▪ Nebulosas - grandes nuvens de gases e poeiras.  

▪ Estrelas - astros com luz própria, que resulta de reações nucleares de 

hidrogênio.  

▪ Buracos negros - corpos celestes muito denso formado por grande 

quantidade de matéria num pequeno volume que atrai tudo à sua volta.  

▪ Supernovas - corpos celestes surgidos após as explosões estrelas com 

mais de 10 massas solares, que produzem objetos extremamente brilhantes.  

▪ Pulsar - é uma espécie de estrela que emite radiação no formato de 

pulsos.  

O Universo é constituído por muitos superenxames de galáxias e muito 

espaço vazio. Os superenxames de galáxias, formados por vários enxames 

de galáxias, são as maiores estruturas do Universo. Os enxames de 

galáxias são conjuntos de galáxias. As galáxias são enormes grupos de 

estrelas, gases e poeiras. Há galáxias de várias formas:  

▪ Galáxias em espiral - têm um núcleo central brilhante do qual partem 

vários braços com estrelas de várias idades.  

▪ Galáxias elípticas - têm forma quase esférica e são formadas por estrelas 

mais velhas.  

▪ Galáxias irregulares - não têm forma definida e são formadas por 

estrelas muito jovens e ricas em gases e poeiras  

▪ Quasares - galáxias com aspecto de uma só estrela muito brilhante 

[quasar = quase estrela].  

 

A nossa Via Láctea é uma galáxia em espiral à qual pertence o Sol e todo o Sistema 

Solar. Observada da Terra parece uma manha esbranquiçada, leitoso. Daí o nome que lhes foi 

atribuído pelos gregos - Via Láctea.  

A Via Láctea pertence a um enxame de galáxias que se chama Grupo Local, que é 

constituída por cerca de trinta galáxias. Na Figura 3.2.1, podemos observar como o universo é 

subdividido (UNIVERSO..., 2015): 
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Figura 3.2.1 - Subdivisões do universo.  

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565>. 

 

Estrelas são esferas auto gravitantes de gás ionizado, cuja fonte de energia é através de 

reações nucleares, isto é, da fusão nuclear de hidrogênio em hélio e, em seguida, em 

elementos mais pesados. As estrelas têm massas entre 0,08 e 100 vezes a massa do Sol (M.Sol 

= 1,9891×10
30

kg) e com temperaturas medias entre 2.500K e 30.000K (FILHO; SARAIVA 

2013, p. 241). 

As estrelas nascem de gigantescas nuvens de gás e poeira comprimidas pela própria 

gravidade até atingir pressão e temperatura altas o suficiente para desencadear reações 

nucleares em seu interior (ESTRELAS, 2015). Esse "nascimento" pode levar um milhão de 

anos, o que não é muito tempo quando se fala de estrelas. Sua luminosidade e temperatura 

aumentam de acordo com a massa. 

A nuvem original era principalmente composta de hidrogênio, um gás muito comum 

no Universo, sendo o principal combustível do reator nuclear que existe dentro da estrela. O 

responsável pelo brilho das estrelas é a reação que ocorre com o hidrogênio em seu interior, 

produzindo a energia para brilhar todas as estrelas que vemos no céu, inclusive o Sol. 

As estrelas parecem ser eternas, mas não são. Elas nascem, vivem e morrem. Até 

mesmo o Sol, que é uma estrela, um dia também vai se acabar, daqui a uns 5 bilhões de anos. 

Com a ajuda de poderosos telescópios e observatórios espaciais, os astrônomos 

conseguem projetar as transformações das estrelas. Através de muitas observações, 

http://www.slideshare.net/stcnsaidjv/a-origem-do-universo-8666565
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descobriram, entre outras coisas que, quando olhamos para o céu, uma parte das estrelas que 

vemos já morreram há muito tempo. Isso porque a distância das estrelas em relação à Terra é 

tão grande que quando a luz emitida pelas estrelas chega até aqui elas mesmas já não existem 

(ESTRELAS, 2015). 

A vida de uma estrela é um período que pode durar muitos bilhões de anos. Com o 

passar do tempo, o combustível acaba e a estrela começa a "morrer". Quando uma estrela fica 

sem combustível ela começa a esfriar e a gravidade assume o controle, provocando sua 

contração. Essa contração aperta os átomos, fazendo com que os mesmos se aproximem, 

assim tornando a estrela novamente quente (HAWKING, 2005). Ela ainda pode usar de outros 

combustíveis para prolongar essa fase, como o hélio, mas isso aumenta só um pouco a vida 

das estrelas. Ao utilizar o hélio como combustível, faz com que o mesmo se transforme em 

elementos mais pesados, como carbono ou oxigênio.  

Porém as estrelas não morrem todas do mesmo jeito, nem a duração da vida é a mesma 

para todas elas. As maiores e mais "pesadas" gastam mais rapidamente seu combustível e por 

isso duram muito menos, apenas alguns milhões de anos. Assim, dependendo da quantidade 

de massa que tem, as estrelas podem morrer de três maneiras diferentes. 

As estrelas gigantes ou supergigantes morrem quando seu combustível nuclear se 

acaba. Estrelas com massa menor do que dez massas solares, ao morrer ejetam sua parte 

exterior, formando uma concha chamada "nebulosa planetária". O resto dessas estrelas se 

transforma em uma anã branca, com densidade de até algumas toneladas por centímetro 

cúbico. As estrelas maiores do que dez massas solares perfazem sua vida em uma imensa 

explosão chamada de supernova. Durante essa explosão é formada a maior parte dos 

elementos químicos que irão conceber novas estrelas. O resto da supernova pode ser uma 

estrela de nêutrons ou um buraco negro. 

Os buracos negros são interessantes estruturas cósmicas que geralmente provocam 

curiosidade e estranheza. Uma boa e simples definição para um buraco negro é 

(BERGMANN, 2015): 

 

Quando um corpo não possui mais pressão suficiente para produzir uma 

força para fora que contrabalance o peso de suas camadas externas (Figura 

3.2.2), o corpo colapsa matematicamente a um ponto! Este ponto é 

chamado de singularidade, onde a densidade tende ao infinito. O campo 

gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz é capaz de escapar e por isso 

tal corpo é chamado de Buraco Negro. Assim sendo, o nome “Buraco 

Negro” é devido ao fato de ele não emitir radiação e não por uma coloração 

escura. 
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Figura 2.2.2 - Forças internas se equilibrando. 

 
Fonte: <http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/buracos-negros/>. 

 

Um conceito equivocado que temos de buracos negros é que eles aspiram toda matéria 

ao seu redor. Pode-se afirmar que somente irá ocorrer isso se a matéria chegar muito próxima 

ao buraco negro (BERGMANN, 2015). Portanto o seu nome exterioriza o conceito 

corretamente, pois não vemos buracos sugando as coisas. Contudo, tudo que é atirado contra 

ele fica retido em seu interior, sendo irrecuperável. 

Os buracos negros podem ser classificados em dois principais tipos de acordo com sua 

massa (GONZATTI; SARAIVA; RICCI, 2008, p. 114): 

 Buracos negros estelares: são ocasionados a partir da evolução de estrelas massivas. 

Suas massas são da ordem das massas estelares (massas entre 25 e 100 massas 

solares). 

 Buracos negros supermassivos: são localizados nos centros das galáxias. Suas massas 

variam de milhões a um bilhão de vezes a massa solar. Possivelmente foram formados 

quando o universo era bem jovem, surgindo a partir do colapso de gigantescas nuvens 

de gás ou de aglomerados com milhões de estrelas. 

 

3.3 CONCEITOS DE ASTROBIOLOGIA 

“A Astrobiologia é um novo multi e transdisciplinar campo de conhecimento dedicado 

ao estudo da origem, distribuição e destino da vida no universo, por consequência, no nosso 

planeta” (NEITZEL, 2006, p.11). Essa área de estudo abrange questões de excelência 

humana, ou seja, busca a compreensão de como surgiu a vida no universo. 

O homem constantemente se questiona a cerca de sua origem e origem daquilo que o 

rodeia. Qual a criança também que nunca perguntou: “Como é que eu nasci?”. Nesta 

perspectiva, é elementar a inserção de algum entendimento sobre esta questão no currículo 

dos alunos. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.if.ufrgs.br%2F~thaisa%2Fburacos-negros%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0Boi-IOaLRrw8dN2Guoko4xxB6w
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Ao se discutir um problema aberto “Como surgiu a vida?”, oportunizamos momentos 

de reflexões, de indagação e de criatividade, explorando a curiosidade dos alunos. 

A abordagem de um problema aberto e que admite múltiplas abordagens não só no 

campo da Ciência, segundo Neitzel (2006, p. 11-12), “proporciona um espaço adequado para 

refletir sobre a natureza da Ciência e suas inter-relações com outras áreas do conhecimento, 

como a Filosofia e a Teologia”. 

As respostas desses questionamentos da Astrobiologia poderão nunca ser encontradas, 

não existe nenhuma verdade universal para toda a ciência, o estímulo reside na procura, não 

na descoberta. 

Através do ensino podemos criar um ambiente favorável para discussão de mudanças 

conceituais na forma como se aprende sobre a vida e o universo. A concepção de um 

problema determina as metodologias, os instrumentos; os dados recolhidos logo define o 

paradigma em que nos encontramos. Mudamos nossa indagação de “Como surgiu a vida na 

Terra?” para “Como surgiu a vida?”, assim como no passado mudamos nossa visão do 

geocentrismo para o heliocentrismo. Assim surge uma forma diferente do homem se olhar e 

de olhar o que o rodeia. 

Os problemas que são levantados revelam o crescimento de nosso entendimento sobre 

o mundo. Ao incorporar a Astrobiologia no âmbito escolar, observa-se uma mudança da 

mentalidade dos alunos. 

De acordo com Neitzel (2006, p. 12), a astrobiologia é uma nova área de 

conhecimento e, para que aconteça a transferência de conhecimentos, torna-se necessária a 

inclusão da mesma nas competências curriculares, auxiliando a ação de transformação e 

comunicação do conhecimento cientifico. Logo, a astrobiologia provoca a ligação de 

disciplinas que tradicionalmente se encontram separadas (Biologia, Química, Física, Geologia 

e Astronomia). Este aspecto permite o desenvolvimento de aprendizagens mais globalizantes, 

contribuindo para o conhecimento do mundo em que vivemos. 

 

3.3.1 Algumas teorias sobre o surgimento da vida  

Aleksandr Oparin (1894-1980) foi um bioquímico russo que retomou e investigou os 

estudos sobre a origem da vida, por volta de 1920, segundo a Teoria da evolução química, 

juntamente com o biólogo inglês John Burdon S. Haldane (1892-1964). Essa teoria foi 

proposta inicialmente por Thomas Huxley (1825-1895) (GONÇALVES, 2015). 
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Esquema da teoria de Oparin (ORIGEM..., 2015): 

 

- Primitivamente existiam amônia, hidrogênio, vapor de água e metano; 

- Esses gases fundiram-se graças aos raios ultravioletas e as descargas 

elétricas e geraram aminoácidos flutuantes na atmosfera; 

- Com o excesso de umidade, as chuvas ocorriam constantemente e os 

aminoácidos ficavam no solo; 

- Com o aquecimento, esses aminoácidos se uniram e formaram as 

proteínas; 

- As proteínas foram para os mares formando algo parecido com uma sopa; 

- Nos mares, essas proteínas formavam coloides que, consequentemente 

faziam surgir os coacervados; 

- Esses coacervados eram organizados e separados por uma membrana que 

continham lipídios e proteínas. Era o surgimento das células primitivas; 

- Há cientistas que acreditam que na atmosfera primitiva havia, ainda, o 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio das 

moléculas. 

 

Nessa teoria, a vida teve origem a partir da evolução de compostos químicos 

inorgânicos, que se combinaram formando diversos tipos de moléculas orgânicas simples, 

como aminoácidos, carboidratos, bases nitrogenadas, etc., que por sua vez se combinaram 

formando moléculas mais complexas como lipídios, ácidos nucléicos, proteínas, que se 

agruparam formando estruturas complexas, dando origem aos seres vivos. 

Outra teoria importante, a Panspermia (CARDOSO, 2015), foi proposta no final do 

século XIX por vários cientistas alemães, nomeadamente Liebig, Richter e Helmholtz, onde 

tentaram explicar o aparecimento da Vida na Terra. É uma das teorias de origem e evolução 

da vida, que afirma que a vida é fruto de sementes dispersas no Universo, e que a Terra é 

apenas um dos planetas que recebeu essa semente, que se propagou com o passar do tempo, 

resultando todas as formas vivas existentes hoje. 

Anterior à Panspermia, a teoria aceita era a da Geração Espontânea, que defendia que 

a vida era oriunda de matéria desprovida de vida. Depois de vários estudos científicos, a 

abiogênese (do grego, a = sem, bio = vida, gênese = origem, “origem não biológica”) foi 

derrubada. Hoje sabemos que a vida é somente procedente de matéria viva. 

Segundo a teoria da Panspermia, formulada pelo físico sueco Arrhenius, a Terra teria 

sofrido uma inseminação por organismos, partículas provenientes de espaços externos ao 

planeta, chegando à Terra através de poeira cósmico ou meteoritos. O argumento apresentado 

para tal hipótese é a presença de matéria orgânica em meteoritos encontrados na Terra, como 

certos tipos de aminoácidos, formaldeído, álcool etílico, tese que foi contradita pelo fato de 

não ser admitida a sobrevivência de microrganismos a temperaturas tão diferentes da qual são 
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procedentes. Além disso, tais moléculas podem se arranjar de maneira natural no ambiente, 

sem ter, para isso, qualquer influência biológica. 

A Panspermia deu origem a duas novas vertentes: a Nova Panspermia e a Panspermia 

Dirigida. A primeira, estabelecida pelos cientistas Fred Hoyle juntamente com Chandra 

Wickramasinghe, defendia que vida foi disseminada não só pela Terra, mas por todo o 

Universo, e que esses “esporos de vida” lançados nos planetas, já eram dotados de 

“comandos” que seriam responsáveis pelo seu desenvolvimento. Nessa teoria, ainda, os vírus 

são mencionados como organismos vindos do espaço, advindos de outros planetas. Em 

estudos de poeira interestelar, cientistas encontraram polímeros orgânicos que muito têm em 

comum com a celulose, mais um indício de que a vida poderia sim, ter origem cósmica 

(CARDOSO, 2015). 

Já a Panspermia Dirigida, proposta pelos cientistas Francas Circo e Lesei Orle, afirma 

que seres de outras galáxias, favorecidos de uma inteligência relativamente superior à nossa, 

teriam colonizado a Terra e vários outros planetas também, deixando em cada uma dessas 

colônias, determinadas moléculas orgânicas e elementos como o molibdênio, elemento raro na 

Terra e de grande importância para o bom funcionamento das enzimas essenciais ao 

metabolismo dos seres vivos. 

Tais teorias geraram discussões acaloradas pela comunidade científica, e, embora a 

Panspermia seja irrefutável, não se chegou, até hoje, a uma conclusão acerca da origem da 

vida no nosso planeta e, ainda, se há ou não vida em outros planetas do Sistema Solar. 

 

3.3.2 Surgimento da vida na Terra 

No planeta rochoso, localizado na zona de água líquida, conhecido como Terra, a 

evolução molecular se acelerou, produzindo estruturas cada vez maiores. Nos oceanos, 

moléculas parecidas com o RNA desenvolveram a capacidade de se replicar, assim surgindo à 

vida. Numa rápida evolução, se encapsulou em células microscópicas (DAMINELI; 

STEINER, 2010, p. 92). 

Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, começa a ter atividades de fotossíntese, 

assim inserindo oxigênio na atmosfera terrestre. Quando apareceram as primeiras células com 

núcleo, as eucariontes, há aproximadamente 2,5 bilhões de anos, a camada de ozônio já 

filtrava a radiação ultravioleta. Há 600 milhões de anos surgiram os multicelulares – 
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macroscópicos. Cerca de 440 milhões de anos as plantas saíram dos oceanos para colonizar a 

terra firme. Em seguida, tiveram como seguidores os insetos e répteis. 

Após povoarem a Terra por cerca de 200 milhões de anos, os dinossauros foram 

extintos, deixando espaço para a evolução dos mamíferos. 

Os hominídeos, há 6 milhões de anos, passaram a andar eretos, desenvolvendo 

conhecimentos para construir instrumentos e o domínio do fogo surgiu há 400 mil anos. 

“A vida é uma praga agressiva que ocupou todo o planeta desde seu inicio. Ela não só 

sobreviveu a catástrofes globais, como as aproveitou para se diversificar e gerar formas mais 

complexas” (DAMINELI; STEINER, 2010, p. 93). O homem moderno surgiu há 200 mil 

anos, e desenvolveu e organizou uma linguagem simbólica há 50 mil anos. 

Ao inventar a agricultura, garantiu seus alimentos e a população humana se reproduziu 

rapidamente. Com isso, foram se formando vilas e cidades, onde faziam trocas de produtos e 

informações, ocasionando a invenção da escrita, da matemática, da ciência, da filosofia e das 

artes.  

“O universo hoje fala pela nossa boca, enxerga-se pelos nossos olhos, conhece-se 

pelas nossas mentes” (DAMINELI; STEINER, 2010 p.94). Cada pessoa fez-se um universo 

obscuro e misterioso, onde a transformação social cresce em ritmo bem acelerado, enquanto 

isso a biologia continua fazendo seu papel e modificando nossos corpos, fazendo-se 

impossível prever como serão nossos descendentes num futuro distante. Não somos o início 

nem o final da evolução, somos apenas uma espécie suscetível em meio a todos esses 

avanços. 

 

3.4 CONCEITOS DE COSMOLOGIA 

Os estudos sobre a Cosmologia iniciaram na antiguidade com uma associação entre 

representações rupestres e interpretação religiosa. Os primeiros homens que viviam em 

cavernas já buscavam dar sentido aos astros como Sol e Lua uma origem que coincidia com a 

religião. Os egípcios considerava que a Terra era plana e os gregos deduziam que cada corpo 

celeste tinha um movimento regido por leis naturais (SOUZA, 2017). 

A vontade de descrever o universo estava presente em várias culturas antigas. O que se 

conhecia sobre o universo, naquela época, se restringia apenas aos seis planetas visíveis a 

olho nu (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno), seus satélites naturais - Lua - e, 

mais tarde através dos estudos de Galileu, os quatro grandes satélites de Júpiter - Io, Europa, 
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Ganimedes e Calisto -, e as estrelas. O universo dos povos ancestrais era apenas a nossa 

Galáxia - a Via Láctea -, este vasto conjunto de estrelas que enxergamos distribuídas no céu 

em uma noite escura. 

Desde então, vários avanços significativos no conhecimento foram originando-se e 

tenderam para os saberes que temos hoje. Por volta de 1700, William Herschel constatou em 

forma de disco a Via Láctea; em 1918, Lloyd Shapley descobriu a posição do nosso Sistema 

Solar na Via Láctea, localizado em um dos braços a uma distância do centro da galáxia 

correspondente a aproximadamente 2/3 do seu raio (SOUZA, 2017). 

Logo, conceituamos a Cosmologia como o estudo do Universo como um todo. Esta 

ciência é um ramo da astronomia que se interessa pela origem, estrutura e evolução do 

universo, bem como por possíveis cenários para o futuro do mesmo. 

A cosmologia é estudada desde os primórdios como um afinco humano para 

compreender o universo nas suas questões de base. A confusão entre Cosmologia e 

Astrofísica se dá pelo fato das duas seguirem caminhos paralelos, mas a principal diferença é 

que a astrofísica centra-se nos objetos celestes, tais como estrelas, planetas ou buracos negros; 

já a cosmologia centra-se no universo como um todo. 

 

3.5 AS FORÇAS FUNDAMENTAIS DA NATUREZA 

As leis de Newton descrevem as ações das forças sobre os corpos de grande tamanho, 

os chamados corpos macroscópicos. No entanto elas não dizem quais são as forças 

fundamentais, também chamadas de interações fundamentais, que ocorrem em todas as 

escalas de tamanho do Universo, sejam elas microscópicas ou macroscópicas. Na ocasião em 

que estudamos o interior da matéria, os átomos e as moléculas, notamos fenômenos muito 

diferentes daqueles que acontecem no nosso mundo diário. Para explicar estes fenômenos foi 

fundamental introduzir diversos outros conceitos de forças na física. 

Sabemos que existem apenas quatro forças, ou interações, fundamentais na natureza. 

Todos os fenômenos físicos que acontecem na natureza são cometidos por estes quatro tipos 

de forças, ou interações fundamentais, sendo que cada uma é embasada por uma teoria física. 

São elas: Interação Gravitacional; Interação Eletromagnética; Interação Fraca e Interação 

Forte (VEIGA et al., 2015, p. 198-199). 
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3.5.1 A Força Gravitacional 

Ao reparar o movimento dos corpos celestes notamos que eles não são objetos errantes 

que seguem trajetórias quaisquer no espaço. Todos eles, sem exceção, perfazem órbitas bem 

definidas, seguindo a leis gerais que são válidas em todo o universo. Isto é importante para 

demonstrar que os corpos celestes estão sob a ação de forças que os mantém em suas órbitas. 

Sabemos ainda que os objetos na Terra interagem entre si, e conhecemos as leis que regem 

essas interações (VEIGA et al., 2015, p. 201). 

A evidenciação da lei que nos indica a maneira que os corpos celestes interagem foi 

concebida por Isaac Newton. Aplicando uma ferramenta matemática que ele recentemente 

havia desenvolvido, hoje conhecida como “cálculo diferencial”, à órbita da Lua em torno da 

Terra, Newton determinou que a força da gravidade depende do inverso do quadrado da 

distância entre a Terra e a Lua. 

Para transformar a proporcionalidade em igualdade, Newton introduziu uma 

“constante de proporcionalidade” na sua equação, conhecida como constante de gravitação de 

Newton, representada pela letra G e que tem o valor: 

G = 6,67 x 10
-11 

N.m
2
/Kg

2
 

 

   
   

  
                                                        (3.5.1.1) 

 

Onde: 

F = Força de atração gravitacional entre os dois corpos; 

G = Constante de gravitação universal; 

M e m = massa dos corpos; 

d = distância entre os centros de gravidade dos corpos. 

 

3.5.2 A Força Eletromagnética 

Quando corpos que possuem cargas elétricas e/ou corpos magnetizados interagem 

entre si, sabemos que é onde ocorre a força eletromagnética. 

As interações eletromagnéticas são demonstradas por uma parte da física chamada 

eletrodinâmica, sendo a teoria física que explica os fenômenos elétricos e magnéticos, ou seja, 
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todos os processos de interação que ocorrem entre corpos carregados que interagem por meio 

de forças eletromagnéticas (VEIGA et al., 2015, p. 203). 

A interação elétrica não ocorre apenas entre elétrons e prótons, ocorre entre dois ou 

mais corpos que possuam carga elétrica. Já era de conhecimento que corpos de mesmo tipo de 

carga elétrica se repeliam, enquanto que se fossem cargas diferentes eram atraídos. Foi o 

físico francês Charles Augustin Coulomb que, a partir de experiências realizadas em seu 

laboratório, conseguiu colocar essa investigação sobre o comportamento de corpos eletrizados 

em uma forma matemática. Segundo Coulomb, a força elétrica entre duas partículas 

carregadas é dada por:  

 

   
     

  
                                                        (3.5.2.1) 

 

Onde: 

F = Força elétrica entre os dois corpos; 

k = constante que depende do meio onde as cargas são encontradas. O valor mais usual de k é 

considerado quando a interação acontece no vácuo, e seu valor é igual a k = 9 x 10
9 

N.m
2
/C

2
; 

Q1 e Q2 = são as cargas elétricas dos dois corpos,  

d = é a distância entre os corpos. 

 

3.5.3 A Força Forte 

O que mantém o núcleo de um átomo unido? Para esta pergunta, devemos lembrar que 

o núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons. Os nêutrons não possuem carga elétrica, 

já os prótons são partículas dotadas de carga positiva. Logo, existe uma grande força de 

repulsão eletromagnética entre os prótons. Porque então, o núcleo de um átomo é estável? 

Segundo Veiga et al. (2015, p. 206-207), os físicos notaram que a estabilidade nuclear 

é constituída pela presença de um novo tipo de interação entre as partículas muito importante: 

a força nuclear forte ou também conhecida por força nuclear, interação nuclear ou de força 

forte. É esta interação que vai manter o núcleo atômico unido. Na ausência desta força, a força 

que regeria no núcleo seria a interação eletromagnética, já que os prótons possuem a mesma 

carga, sofreriam uma intensa repulsão que resultaria no seu rápido afastamento, assim, 

impedindo que eles se aglomerassem para, juntamente com os nêutrons, produzir os núcleos. 

E, evidentemente, se os núcleos atômicos não existissem, os átomos não existiriam, nem as 
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moléculas (que são formadas por átomos). Por conseguinte, os seres humanos que são 

formados por moléculas, também não existiriam. Pior ainda, se essa força forte não existisse, 

a matéria que forma o universo, também não existiria.  

Mais uma vez, se a força forte não existisse, o universo ainda poderia existir só que ele 

seria formado por um grande conjunto de partículas que se moveriam através dele, 

possivelmente interagindo entre si, mas não resultando nas formas de matéria que hoje se 

conhece. Ainda que a força nuclear seja a mais forte de todas as forças fundamentais, ela 

possui um alcance muito curto. Na verdade, essa força só é satisfatória em dimensões do 

núcleo atômico, ou seja, seu alcance é de aproximadamente 10
-13

 centímetros. Portanto a força 

forte só poderá superar a repulsão elétrica quando os prótons estão bem próximos quase se 

“tocando”. Podemos concluir que as forças fortes são aquelas responsáveis pelos fenômenos 

que ocorrem a curta distância no interior do núcleo atômico (VEIGA et al., 2015, p. 207). 

 

3.5.4 A Força Fraca 

Se a força nuclear forte é a responsável pela estabilidade do núcleo atômico, então 

para que serve a força nuclear fraca? 

De acordo com Veiga et al. (2015, p. 208), a força fraca ou força nuclear fraca é uma 

das forças que atua no interior do núcleo atômico. Observamos então, extraordinariamente, 

que duas forças operam no interior do núcleo atômico: a força nuclear forte e a força nuclear 

fraca. Assim como a força nuclear forte é uma força de curto alcance, a força fraca também é, 

atuando em uma vizinhança de cerca de 10
-16

 centímetros. 

Fenômenos que ocorrem no interior do núcleo atômico que, também estejam 

relacionados com a estabilidade nuclear, não podem simplesmente serem explicados sem que 

haja a existência de outra força, com características diferentes da força nuclear forte. Entre os 

fenômenos nucleares que necessitam a presença dessa nova interação está a radioatividade e o 

decaimento de partículas nucleares. Um núcleo radioativo é instável por que ele contém ou 

prótons ou nêutrons demais, por conseguinte, este núcleo ejeta espontaneamente partículas até 

se tornar estável. Ao realizar este processo, o átomo pode se transformar em outro elemento 

químico, processo esse chamado de decaimento (VEIGA et al., 2015, p. 208). 
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4 METODOLOGIA 

Buscando contribuir com os alunos e professores para que compreendam as ciências 

como produção humana que ocorre em meio social, dessa forma enriquecendo o processo de 

ensino-aprendizagem, correlacionando a teoria com os conhecimentos observados no dia a 

dia, pensou-se em confeccionar alguns jogos lúdicos, abordando tópicos de astronomia e 

astrofísica, o que, conforme observado no trabalho de conclusão de curso da própria autora 

(STIZ 2013), são temas que estão ligados ao cotidiano dos alunos de forma direta ou 

indiretamente, fazendo uma interdisciplinaridade com a grade curricular a ser trabalhada no 

ano letivo. 

Como os alunos sempre questionam o pouco e/ou raro uso de materiais alternativos 

durante as aulas de física, pensou-se em confeccionar três tipos de jogos lúdicos abordando 

conceitos de astronomia e astrofísica, para que os professores possam utilizar, tornando assim 

as aulas mais atrativas, com o beneficio da interdisciplinaridade dos conteúdos. 

Foram confeccionados 3 tipos de jogos usando tópicos abordados nas palestras: 

Tabuleiro, Jogo de Memória e Dominó, onde os mesmos foram impressos em adesivos e 

aplicados em PVC a fim de obter materiais mais resistentes e ter boa durabilidade. 

Para confeccionar os jogos, utilizou-se o programa Corel Draw, por ser um software 

versátil para o desenvolvimento de artes gráficas, além de conter inúmeros recursos gráficos e 

fácil utilização, a fim de deixar todo o material certo para a impressão e sem perder a 

qualidade das imagens e textos. 

Este trabalho foi realizado no IFRO (Instituto Federal de Rondônia) - Campus 

Ariquemes, no subcapitulo 4.1 será apresentado um breve histórico desta instituição bem 

como suas áreas de atuações. 

No inicio dessa pesquisa foi aplicado um questionário prévio, a fim de se analisar o 

conhecimento adquirido ao final das palestras e uso dos jogos e no último encontro foi 

aplicado o questionário final, os jogos e outro questionário a fim de avaliar a utilização dos 

jogos. 

Aplicou-se esse trabalho em 6 turmas de 3ºano do ensino médio. Para a análise dos 

questionários utilizamos a técnica de amostragem de 100 alunos de um total de 210. 

 



50 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO IFRO
1
 

O IFRO, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, foi criado 

através da Lei Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A referida lei reorganizou a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, 

Agrotécnicas e CEFET’s, transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

O IFRO surgiu como resultado da integração da Escola Técnica Federal de Rondônia 

(na época em processo de implantação, tendo Unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, 

Ariquemes e Vilhena) com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste — esta 

possuindo então 15 anos de existência. 

O IFRO é uma instituição especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica atuando também na educação básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento 

de produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade. 

Territorialmente, o Instituto Federal de Rondônia está presente em vários municípios 

do estado, ofertando Educação presencial em 08 (oito) campus presenciais e Educação à 

Distância, além dos 25 pólos já atendidos, o IFRO formalizou termo de cooperação com o 

Governo do Estado para o atendimento de mais 176 polos de EaD. 

 

4.1.1 Áreas de Atuação Acadêmica
23

 

No campo do Ensino, o IFRO atua na oferta de educação presencial e a Distância 

(EaD). No ensino básico, oferta cursos técnicos profissionalizantes, integrados ao ensino 

médio e cursos subsequentes a este; no Ensino Superior atua na oferta de cursos presenciais 

de graduação nas áreas tecnológicas, licenciaturas e bacharelado; atua também, na oferta de 

cursos de Especialização Lato Sensu, presencial. 

Na modalidade EaD, o IFRO destaca-se na oferta de cursos de Formação Inicial e 

Continuada, cursos técnicos profissionalizantes e cursos de Especialização Lato Sensu. 

Na busca de inovações tecnológicas e difusão de conhecimentos científicos, o IFRO 

promove pesquisas básicas e aplicadas e apresenta seus resultados em congressos e eventos do 

gênero, bem como os publica em periódicos e revistas, especialmente em meio eletrônico. 

                                                 
1
 Portal do IFRO. Disponível em: <http://portal.ifro.edu.br/sobre-o-ifro>. 

2
 Portal do IFRO. Disponível em: <http://portal.ifro.edu.br/sobre-o-ifro>. 

3
 Portal do IFRO. Disponível em: <http://portal.ifro.edu.br/visao-missao-valores>. 

http://portal.ifro.edu.br/sobre-o-ifro
http://portal.ifro.edu.br/sobre-o-ifro
http://portal.ifro.edu.br/visao-missao-valores
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Na extensão em conformidade com os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica e em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, 

o Instituto atua fortemente na oferta de cursos do catálogo Nacional de Cursos da Rede E-

TEC, considerando as potencialidades dos Arranjos Produtivos Locais, com especial atenção 

às localidades afastadas dos centros urbanos. 

MISSÃO - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, tem 

como Missão, promover educação científica e tecnológica de excelência no Estado de 

Rondônia voltada à formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a 

sustentabilidade da sociedade. 

VISÃO - Tornar-se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área de 

ciência e tecnologia. 

VALORES - Nas suas atividades, o IFRO valorizará o compromisso ético com 

responsabilidade social, o respeito à diversidade, à transparência, à excelência e à 

determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e 

humanismo, com liberdade de expressão e atos consonantes com os preceitos da ética pessoal 

e profissional, com os sentimentos de solidariedade, com a cultura da inovação e com os 

ideais de sustentabilidade social e ambiental. 

 

4.2 BREVE HISTÓRICO DO CAMPUS ARIQUEMES
4
 

O Campus Ariquemes foi criado em 2009, mediante a transferência, ao IFRO, da 

Escola Média de Agropecuária (Emarc), subsidiada pela Comissão Executiva de 

Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac). A área possui 300 hectares e algumas 

instalações físicas, das quais algumas necessitaram de reforma ou substituição, para atender às 

demandas da nova configuração da unidade educativa. O ambiente é apropriado à produção 

agropecuária e à instalação do agronegócio, haja vista a qualidade do solo, os índices de 

precipitação pluviométrica e as reservas naturais existentes. A sede do Campus localiza-se na 

Rodovia RO 257, km 13, sentido Ariquemes a Machadinho do Oeste. 

As aulas foram iniciadas em março de 2010, com Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio (Agropecuária, Alimentos e Informática, sendo os dois primeiros em turno 

integral); no segundo semestre do ano, foram iniciadas as aulas do Curso Técnico em 

Aquicultura Subsequente ao Ensino Médio. A partir do segundo semestre de 2011 teve início 

                                                 
4
 Portal do IFRO. Disponível em: <http://www.ifro.edu.br/site/?page_id=3151>. 

http://www.ifro.edu.br/site/?page_id=3151
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o Curso de Licenciatura em Biologia. Ao fim de 2012, teve início o curso de pós-graduação 

Lato sensu em Informática na Educação. No primeiro semestre de 2014 teve início o Curso 

Técnico Integrado em Suporte e Manutenção em Informática. Em 2015, começou o curso de 

pós-graduação Lato sensu em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão 

Social. 

O Campus está em fase de expansão de sua infraestrutura, de modo a atender a uma 

demanda crescente de alunos e a uma maior diversificação de seus cursos, inclusive na 

modalidade a distância. IFRO – Campus Ariquemes. 
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5 O PRODUTO EDUCACIONAL 

Nota-se que o uso de recursos lúdicos na educação apresenta diversas possibilidades 

inerentes ao trabalho cognitivo, sendo necessário para o desenvolvimento do aluno. 

Logo, seguindo a ideia de que o lúdico é um excelente aliado para o ensino de Física, 

através de conceitos de astrofísica (a teoria do Big Bang e a evolução do universo; Formação 

de estrelas, galáxias e buracos negros), e de astrobiologia (teorias da origem da vida; teorias 

do surgimento da vida na Terra), temas que estão ligados de forma direta ou indiretamente no 

cotidiano dos alunos, apresentamos a seguir (apêndices B,C,D) três jogos elaborados com a 

pretensão de propor uma nova ferramenta pedagógica que auxiliem os professores para a 

abordagem desses tópicos fazendo uma interdisciplinaridade com a grade curricular a ser 

trabalhada no ano letivo, sendo direcionados aos alunos do último ano do ensino médio. 

Recomendamos aos alunos formarem grupos de 4 a 6 integrantes para que todos pudessem 

participar dos jogos. 

Utilizamos as seguintes medidas para confeccionar os jogos, que podem ser 

observados em anexo: para o dominó foram 28 peças de 4x5cm, o jogo de memória foram 20 

cartas (10 pares) de 5x8cm e para o tabuleiro utilizamos a medida de 30x42 cm aproveitando 

os espaços entre a trilha para escrever as informações das jogadas. 

Figura 5.1 - Jogo de memória. 

 
Fonte: autoria.
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Figura 5.2 - Jogo de tabuleiro. 

 
Fonte: autoria. 

 

Figura 5.3 - Jogo de dominó. 

 
Fonte: autoria.

5.1 APRESENTAÇÃO DOS TÓPICOS UTILIZADOS NO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

Nesta sessão, apresentaremos um resumo das palestras onde foram discutidos 

conceitos sobre astronomia e astrofísica, origem do universo e sua evolução e sobre 

astrobiologia. 

 

5.1.1 Palestra 1 - Conceitos de Astronomia e Astrofísica 

História da Astronomia 

A Astronomia é a mais antiga das ciências. Desde a antiguidade, o céu vem sendo 

usado como mapa, calendário e relógio. O desejo de conhecimento sempre incentivou o 

estudo da astronomia, seja por razões religiosas, seja para a predição de eventos. Naquela 

época, os astros eram estudados com objetivos práticos: 

I. Medir a passagem do tempo (calendários); 

II. Prever a melhor época para o plantio e a colheita ou; 

III. Com objetivos mais relacionados à astrologia, como fazer previsões do futuro, já que 

acreditavam que os deuses do céu tinham o poder da colheita, da chuva e mesmo da 

vida. 

Os mesopotâmios demarcavam a época do plantio e colheita, festivais religiosos e 

outros eventos a partir do céu. Eles souberam diferenciar estrelas de planetas e mapearam 
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constelações, pondo nelas os nomes de seus deuses. Identificaram todos os planetas visíveis a 

olho nu, além de identificar as fases da lua e saber com precisão quando ocorreriam eclipses. 

No Egito, suas observações independentes se limitavam ao Sol e sua influência, pois 

tinham economia essencialmente agrícola, que dependia do Sol. A Astronomia grega foi 

determinante para a evolução da área, pelo mundo.  

Tales de Mileto (624-546 a.C) foi pioneiro na Grécia, introduziu os fundamentos da 

geometria e da astronomia, trazidos do Egito e um de seus grandes feitos foi prever um 

eclipse solar em 585 a.C.  

Outras descobertas importantes dos astrônomos gregos foram o mapeamento de várias 

constelações, o descobrimento do eixo terrestre e a teoria geocêntrica com Ptolomeu. 

Já a astronomia na China foi bastante usada de forma religiosa e astrológica. Seus 

relatos descrevem eclipses, meteoritos, meteoros e cometas, além de constelações mapeadas. 

 

Modelo Geocêntrico 

Cláudio Ptolomeu (90 -168 d.C) sistematizou o modelo geocêntrico. O modelo 

explicava tão bem os movimentos planetários que foi aceito por mais de treze séculos sem 

contestação. Este modelo tinha a aprovação da Igreja Católica, pois de acordo com as 

escrituras, a Terra estava fixa no centro do Universo. 

 

Figura 5.1.1.1 - Modelo geocêntrico. 

 
Fonte: O Baricentro da Mente <http://baricentro2.rssing.com/chan-17137459/all_p6.html>. 

  

http://baricentro2.rssing.com/chan-17137459/all_p6.html
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Astronomia na Idade Média 

Nesta época a astronomia causou muitas discussões, principalmente com a igreja, por 

contestar seus dogmas. O sistema Heliocêntrico de Copérnico foi um dos pontos mais 

importantes para o conhecimento da astronomia atual. 

Com o objetivo de explicar com mais simplicidade o movimento dos planetas, o 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) propôs, em 1543, o modelo heliocêntrico. 

 

Figura 5.1.1.2 - Modelo Heliocêntrico. 

 
Fonte: O Baricentro da Mente <http://baricentro2.rssing.com/chan-17137459/all_p6.html>. 

 

Mais tarde foi a vez de Kepler e Galileu mostrarem seus conhecimentos e 

revolucionarem a visão do homem para o céu criando a Luneta e Telescópio. Usaram estes 

instrumentos para observar os astros, aumentando a imagem dos objetos observados, 

descobrindo luas em outros planetas e crateras na Lua, e as fases de Vênus. 

Johanes Kepler (1571-1630) enunciou as leis que regem o movimento planetário, 

utilizando anotações do astrônomo Tycho Brahe (1546-1601), essas leis ficaram conhecidas 

como Leis de Kepler que são elas: 

 1ª Lei de Kepler - Lei Das Órbitas: Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno 

do Sol, que ocupa um dos focos da elipse; 

 2ª Lei de Kepler - Lei Das Áreas: O segmento que une o sol a um planeta descreve 

áreas iguais em intervalos de tempo iguais; 

 3ª Lei de Kepler - Lei Dos Períodos: Tendo em vista que o movimento de translação 

de um planeta é equivalente ao tempo que demora para percorrer uma volta em torno 

do Sol, é fácil concluirmos que, quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais 

http://baricentro2.rssing.com/chan-17137459/all_p6.html
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longo será seu período de translação e, em consequência disso, maior será o "seu ano", 

podendo ser expressa conforme a equação abaixo: 

 

  

  
                                                              (5.1.1.1) 

 

Onde: 

T = período translação de um planeta ao redor do Sol; 

a = distância média de um planeta em relação ao Sol; 

k = constante que será igual a todos os planetas. 

A astronomia moderna evoluiu juntamente com seus equipamentos e aos poucos, foi 

se dividindo em áreas: 

I. Astrometria, que trata da posição e movimento dos astros;  

II. Astrofísica, que estuda a composição dos corpos celestes; 

III. Cosmogonia que trata da origem do universo, entre outros. 

 

Astronomia na Era Espacial 

Astronomia: Estuda corpos celestes (como estrelas, planetas, cometas,...) e fenômenos 

que se originam fora da atmosfera da Terra. 

Cosmologia: Estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo, seu passado e seu 

futuro. 

Astrobiologia: Estuda a diversidade de vida possível fora do planeta Terra. 

Astrofísica: Estuda e demonstra a natureza dos corpos celestes através de 

instrumentação científica. 

  



58 

 

Rotação e Translação da Terra 

O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si mesmo, 

ou seja, ao redor do seu próprio eixo. 

 

Figura 5.1.1.3 - Movimento de rotação. 

 
Fonte: Nautilus Fis UC <http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/movi/corpo.html>. 

 

Translação é aquele movimento que a Terra realiza ao redor do Sol junto com os 

outros planetas. 

 

Figura 5.1.1.4 - Movimento de translação. 

 
Fonte: Mentiras Veríssimas <http://www.mentirasverissimas.com/2012/04/rotacao-e-translacao-os-movimentos-

da.html>. 

 

Fases da Lua 

À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo 

de fases, durante o qual sua forma parece variar gradualmente. O ciclo completo dura 

aproximadamente 29,5 dias. 

  

http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/movi/corpo.html
http://www.mentirasverissimas.com/2012/04/rotacao-e-translacao-os-movimentos-da.html
http://www.mentirasverissimas.com/2012/04/rotacao-e-translacao-os-movimentos-da.html
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Figura 5.1.1.5 - Fases da Lua. 

 
Fonte: Filosofando e Historiando <https://filosofandoehistoriando.blogspot.com.br/2014/05/o-movimento-de-

rotacao-da-lua.html>. 

 

Estações do Ano 

As estações do ano e a inclinação dos raios solares variam com a mudança da posição 

da Terra em relação ao Sol. De acordo com o movimento de translação da Terra, ela pode se 

aproximar ou se afastar mais do Sol, existindo quatro diferentes períodos no decorrer do ano, 

a estes, chamamos de estações do ano e são eles: 

 Outono: de 20 de março a 21 de junho; 

 Inverno: de 21 de junho a 22 de setembro; 

 Primavera: de 22 de setembro a 21 de dezembro; 

 Verão: de 21 de dezembro a 20 de março. 

 

Figura 5.1.1.6 - Estações do ano. 

 
Fonte: Voz do Seven <http://vozdoseven1.blogs.sapo.pt/29452.html>. 

 

https://filosofandoehistoriando.blogspot.com.br/2014/05/o-movimento-de-rotacao-da-lua.html
https://filosofandoehistoriando.blogspot.com.br/2014/05/o-movimento-de-rotacao-da-lua.html
http://vozdoseven1.blogs.sapo.pt/29452.html
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Comparação do raio dos planetas do Sistema Solar 

 

Tabela - 5.1.1.1- Raio dos planetas do sistema solar. 

Júpiter 71492 km 

Saturno 60268 km 

Urano 51108 km 

Netuno 49538 km 

Terra 6378 km 

Marte 3397 km 

Mercúrio 2439 km 

Vênus 6051 km 

Plutão 1160 km 

Fonte: autoria. 

 

Com o trabalho de Kepler passou-se, a saber, como os planetas se movimentavam ao 

redor do Sol.  

Mas por que isso ocorre? Foi só com a Teoria da Gravitação Universal do físico e 

matemático inglês Isaac Newton (1643-1727), publicada em 1687, que isso foi respondido. A 

teoria da gravitação mostra que os corpos se atraem uns aos outros, isto é, um corpo cria em 

torno de si um campo gravitacional que é sentido por todos os outros corpos. 

 

Algumas características dos Planetas do Sistema Solar 

O que é o SOL? 

O Sol é uma estrela. Por ser uma estrela, o Sol é uma fonte de energia. De toda energia 

existente na superfície da Terra, a maior parte é proveniente do Sol que fornece 99,98% dela. 

O brilho dos corpos do sistema solar é constituído, basicamente, pela reflexão da luz solar em 

sua superfície. 

Ao seu redor giram 8 planetas, centenas de asteroides, dezenas de satélites, cometas e 

planetas-anões. É constituído principalmente de hidrogênio e hélio, sua temperatura é de 

6.000 ºC. Tem aproximadamente 5 bilhões de anos. 

Sua distância até a terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Cerca de 

109 vezes maior que a terra. 

 

Figura 5.1.1.7 - Planetas do Sistema Solar. 

 

Fonte: Colégio Web <https://www.colegioweb.com.br/sistema-

solar/comparacao-de-tamanho-entre-os-planetas-do-sistema-

solar.html>. 

 

https://www.colegioweb.com.br/sistema-solar/comparacao-de-tamanho-entre-os-planetas-do-sistema-solar.html
https://www.colegioweb.com.br/sistema-solar/comparacao-de-tamanho-entre-os-planetas-do-sistema-solar.html
https://www.colegioweb.com.br/sistema-solar/comparacao-de-tamanho-entre-os-planetas-do-sistema-solar.html
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Figura 5.1.1.8 - Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Site Astronomia <http://www.siteastronomia.com/sol-a-nossa-estrela>. 

 

 

MERCÚRIO 

 

Figura 5.1.1.9 - Mercúrio. 

 
Fonte: Hypercubic <http://scienceblogs.com.br/hypercubic/2015/08/vulcano-e-os-irmos-perdidos-de-mercrio-

parte-2/>. 

 

É o mais próximo do sol, cerca de 40% menor que a terra. Sua rotação é de 59 dias e a 

translação de 88 dias. 

Sua temperatura da região iluminada é de 430 °C, já na região não iluminada é de -170 

°C. 

É bastante denso, constituído por ferro no seu núcleo. Não possui atmosfera e nem 

possui satélites. 

 

 

http://www.siteastronomia.com/sol-a-nossa-estrela
http://scienceblogs.com.br/hypercubic/2015/08/vulcano-e-os-irmos-perdidos-de-mercrio-parte-2/
http://scienceblogs.com.br/hypercubic/2015/08/vulcano-e-os-irmos-perdidos-de-mercrio-parte-2/
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VÊNUS 

 

Figura 5.1.1.10 - Vênus de acordo das estações (outono, primavera, verão e inverno). 

 
Fonte: Astronomia online <http://www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/venus.htm)>. 

 

Vênus é o mais brilhante e o 2º mais próximo do sol. Muda de cor de acordo com as 

estações do ano. Seu tamanho é parecido com a Terra. Sua rotação é de 243 dias, sua 

translação de 225 dias. 

É o mais denso, constituído por ferro no seu núcleo. Por possuir atmosfera, é o planeta 

mais quente. Sua temperatura é de 480 °C. Não possui satélites. Também conhecido como 

“estrela Dalva”. 

 

TERRA 

 

Figura 5.1.1.11 - Terra e seu satélite "Lua". 

 
Fonte: Universo curioso <http://universocativante.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html>. 

 

Como já vimos, o planeta em que vivemos era considerado até o Renascimento como 

em posição privilegiada, em torno da qual o Universo existia. Deixou de ocupar um lugar 

especial. 

Ainda hoje é considerada particular, pela existência e complexidade da vida em sua 

superfície. A temperatura na Terra é tal que permite que a água exista no estado líquido. 

http://www.ccvalg.pt/astronomia/sistema_solar/venus.htm
http://universocativante.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html
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É o 3º planeta do sistema solar. Sua rotação é de 24 horas, já sua translação é de 365 

dias. 

A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi em Vostok, na Antártica, com -89 

ºC. O lugar mais quente é o deserto de El Azizia, na Líbia, com 58 ºC. Porém sua temperatura 

média fica entre 15 ºC. 

Único planeta do sistema solar que possui água no estado líquido e que se conhece a 

vida. Sua atmosfera permite a proteção de radiações vindas do sol. Possui um satélite: a Lua. 

A superfície da lua é coberta por crateras de impacto, principalmente na face oposta à 

Terra. Como não possui atmosfera significativa, sua temperatura é basicamente regida pela 

radiação solar, com grandes diferenças entre o dia e a noite. 

Entre as possíveis teorias para explicar a formação lunar, existe a de formação 

conjunta com a Terra e posterior separação, captura, ou mesmo formação inicial em separado. 

A teoria mais aceita atualmente diz que a Terra sofreu o impacto de um objeto de massa muito 

alta e nesse processo uma parte da Terra foi ejetada e formou a Lua. 

 

MARTE 

 

Figura 5.1.1.12 – Marte e seus satélites “Fobos e Deimos”. 

 
Fonte: NEPÔSTS <http://nepo.com.br/2014/04/30/inovar-e-negociar/marte/>. 

 

É o 4º planeta do sistema solar. Cerca de 50% menor que a terra. Sua rotação é de 24 

horas e 37 min, já sua translação é de 687 dias. Sua temperatura oscila entre -90 °C e 30 °C. 

Possui o maior vulcão: Olympus Mons, com 600 km de largura e 3x mais alto que o 

Everest. Possui dois satélites: Fobos e Deimos. 

 

 

http://nepo.com.br/2014/04/30/inovar-e-negociar/marte/
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JÚPITER 

 

Figura 5.1.1.13 - Júpiter com alguns satélites. 

 
Fonte: CDCC/USP <http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistema-solar/sn02-jupiter-01.jpg>. 

 

Sendo o 5º planeta do sistema solar é o maior de todos. Com a rotação de 10 horas e a 

translação de 12 anos. Sua temperatura é -120 °C. 

Sua composição química é parecida com a do Sol. Possui cerca de 63 satélites, os 

principais são: Io, Europa, Calisto. 

 

SATURNO 

 

Figura 5.1.1.14 - Saturno e alguns satélites. 

 
Fonte: EFECADE <http://www.efecade.com.br/satelites/>. 

 

É o 6º planeta do sistema solar, o 2º maior de todos. Sua rotação é de 10 horas e 39 

min, sua translação é de 30 anos. Sua temperatura de -170 °C. 

http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/aprendendo-basico/sistema-solar/sn02-jupiter-01.jpg
http://www.efecade.com.br/satelites/
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Possui anéis que são formados por partículas de gelo ou pedaços de rocha coberta de 

gelo. Possui 60 satélites, principais: Titã, Tétis e Febe. 

 

URANO 

 

Figura 5.1.1.15 - Urano e alguns satélites. 

 
Fonte: Pinterest <https://br.pinterest.com/pin/476044623098553775/>. 

 

É o 7º planeta do sistema solar, o 3º maior de todos. Sendo 4x maior que a Terra. Sua 

rotação é de 17 horas, já a translação de 165 anos. Sua temperatura é de -200 °C. 

Possui uma cor azulada em função do gás metano. Possui um sistema de anéis. Possui 

cerca de 27 satélites, principais: Ariel, Umbriel e Titânia. 

 

NETUNO 

 

Figura 5.1.1.16 - Netuno. 

 
Fonte: Infoescola <http://www.infoescola.com/sistema-solar/netuno/>. 

 

Sendo o 8º planeta do sistema solar, é o mais distante e o 4º maior de todos. Sua 

rotação é de 16 horas, já sua translação é de 164 anos. Possui uma temperatura de -200 °C. 

https://br.pinterest.com/pin/476044623098553775/
http://www.infoescola.com/sistema-solar/netuno/
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Sua cor azulada é em função do gás metano de sua superfície. Possui anéis e 14 satélites, seus 

principais: Tritão, Proteu, Larissa. 

Existe vida fora do planeta Terra? Dentro do sistema solar existe a possibilidade de 

sondas colherem material de outros planetas ou satélites, que pode ser analisado com a 

intenção de descobrir indícios de vida. 

Por outro lado, os meteoritos podem trazer material extraterrestre que em muitos casos 

é conservado sem alteração e também se constitui em amostras para a investigação de traços 

de vida. 

Uma coisa nós aprendemos: o Sistema Solar não é um lugar "todo certinho", com 

planetas girando em órbitas circulares, todas num mesmo plano. Mas sim um elaborado 

conjunto de planetas, satélites, cometas, asteroides, planetoides – e quem sabe o que mais 

vamos descobrir. 

 

A Formação de Estrelas 

As estrelas são os tijolos que constituem o Universo. De alguma forma elas nascem e 

brilham por milhões ou até bilhões de anos até a sua morte que por sua vez originam outras 

estrelas formando um ciclo de vida estelar. Nós somos apenas restos deixados às margens de 

uma única estrela, o Sol. 

O Sol apesar de insignificante para toda a Galáxia que possui mais de 200 bilhões de 

estrelas é de extrema importância para a nossa vida, tão importante que sem ele não 

existiríamos. 

As estrelas são corpos celestes que possuem luz própria, por isso são designados 

corpos luminosos, característica essa que as diferencia de todos os outros corpos do cosmos. 

A luz das estrelas provém de reações que ocorrem no seu interior. São essas reações que 

estabelecem os períodos da vida das estrelas (Nascimento, vida e morte) e modificam a estrela 

ao longo da sua existência. 

No Universo, as estrelas encontram-se organizadas em Galáxias. Uma galáxia é um 

enorme agrupamento de estrelas – cerca de milhares de milhões de estrelas -, gases e poeiras. 

As galáxias podem ter diferentes tamanhos e formas. Quanto à forma podem ser espirais, 

elípticas, irregulares, entre outras. 

As estrelas são constituídas principalmente por um gás muito leve chamado 

Hidrogênio. O Hidrogênio é o “combustível” das estrelas. Nestas ocorre uma reação nuclear 

na qual o Hidrogênio é transformado em outro gás, o Hélio, libertando-se muita energia. A 
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energia produzida no núcleo das estrelas chega até à superfície e é irradiada para o espaço, por 

isso as estrelas brilham. 

O brilho de uma estrela depende do seu tamanho, como demostrado na Figura 5.1.1.17 

abaixo. Menor tamanho: possui uma menor temperatura, menor brilho e cor laranja ou 

avermelhada. Maior tamanho: possui uma maior temperatura, maior brilho e cor mais azulada. 

 

Figura 5.1.1.17 - O brilho das estrelas. 

 
Fonte: <http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps>. 

 

Dá-se o nome de nebulosas ao conjunto de gases e poeiras, a partir dos quais se virá a 

formar uma estrela. 

 

Figura 5.1.1.18 - Nebulosa Cabeça de Cavalo. 

 
Fonte: <http://totalmedminas.com.br/astronomos-

encontram-em-nebulosa-molecula-de-tipo-presente-

no-petroleo/>. 

Figura 5.1.1.19 - Nebulosa Olho de Gato. 

 
Fonte: 

<http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/imagem-

da-nebulosa-olho-de-gato-20082009-26.shl>.

 

 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps
http://totalmedminas.com.br/astronomos-encontram-em-nebulosa-molecula-de-tipo-presente-no-petroleo/
http://totalmedminas.com.br/astronomos-encontram-em-nebulosa-molecula-de-tipo-presente-no-petroleo/
http://totalmedminas.com.br/astronomos-encontram-em-nebulosa-molecula-de-tipo-presente-no-petroleo/
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/imagem-da-nebulosa-olho-de-gato-20082009-26.shl
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/imagem-da-nebulosa-olho-de-gato-20082009-26.shl
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O nascimento ocorre quando uma nuvem escura de hidrogênio e poeiras começa a 

contrair-se, tornando-se cada vez mais quente e originando reações nucleares que libertam 

muita energia. Forma-se assim uma densa bola rodopiante, da qual nasce uma estrela, como 

ilustra a figura 5.1.1.20. 

A matéria do disco que envolve esta bola pode condensar-se, originando planetas, tal 

como aconteceu em volta do Sol, ou pode espalhar-se pelo espaço. 

 

Figura 5.1.1.20 - Processo de nascimento de uma estrela. 

 
Fonte: <http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps>. 

 

Quando acaba o combustível de uma estrela, então esta fica instável e começa a 

morrer. O processo de morte de uma estrela varia consoante o tamanho da estrela. 

As estrelas de menor tamanho têm um maior tempo de vida estável, pois consomem 

menos combustível. Já as estrelas de maior tamanho têm um menor tempo de vida estável, 

pois consomem mais combustíveis. 

Como já não há hidrogênio no núcleo, começa a ser consumido o que existe nas 

camadas superiores da estrela. Então a luminosidade desta aumenta e a estrela expande-se o 

seu volume. Ao expandir-se, há um arrefecimento da superfície e esta torna-se mais vermelha. 

Neste momento, a estrela transforma-se numa gigante vermelha. 

A última fase das estrela depende da sua massa. Após se ter transformado numa 

gigante vermelha, uma estrela pode ter vários fins: 

  Anã branca – estrelas de massa inferior ou igual à do sol. 

 Estrela de nêutrons (depois da super-nova) – estrelas de massa até 25vezes maior que 

a do sol. 

 Buraco negro ( depois da super-nova) – estrelas de massa maior que 30 vezes a do 

sol.  

Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, resultando 

num campo gravitacional tão forte. Este fenômeno acontece a estrelas de massa superior a 30 

vezes a massa do sol. Nesta etapa a contração da estrela torna-a tão densa que se colapsa 

ainda mais, formando um buracos negro. 

http://www.aulas-fisica-quimica.com/imagens/ppt/7f_pp_nascimento_morte_estrelas.pps
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Os buracos negros têm tal força de gravidade que nada em seu redor consegue 

contrariar a força de gravidade, sendo atraído para o seu interior. Nem mesmo a luz emitida 

consegue escapar. 

Vídeos utilizados durante essa aula: 

ABC da Astronomia [3] Big Bang. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CH24yfMrA94&t=13s>. 

ABC da Astronomia [2] Ano Luz. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=X08LxSz_Ecw&t=5s>. 

ABC da Astronomia [22] Universo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Rv2ingzE_lY&index=22&list=PL786495B96AB0CC3

C>. 

 

5.1.2 Palestra 2 - Origem do Universo e sua Evolução 

Já deves ter olhado para o céu e perguntado: de onde vieram os planetas, o Sol, as 

estrelas? Ou olhado para a Terra e perguntado de onde vieram as rochas, os animais, as 

plantas e os seres humanos? 

Em Astronomia chamamos de Universo o espaço com a matéria e energia que o 

formam. Segundo a teoria do Big-Bang, há 15 ou 20 bilhões de anos uma fabulosa quantidade 

de energia estava localizada em uma esfera de diâmetro inferior a 1 cm, denominada ovo 

cósmico ou singularidade. 

Existe três evidencias que nos levam a acreditar nessa teoria, sendo elas: 

1) As galáxias estão se expandindo e se afastando; 

2) Com o passar do tempo ele (universo) está se esfriando; 

3) Existe uma radiação cósmica de fundo (barulho da explosão) que pode ser medida. 

O Universo é o conjunto de tudo o que existe, desde as minúsculas partículas 

existentes no átomo às imensas galáxias do espaço sideral. 

O universo é subdividido em vários níveis, onde foi através do Big Bang que se 

originou o resto como os corpos celestes (estrelas, planetas, planetoides, cometas, asteroides, 

satélites luas). Esses corpos celestes agrupados formam sistemas solares, esses sistemas 

solares estão contidos em galáxias, e tudo isso forma o universo. 

A teoria do Big Bang conta como o universo se expandiu e mudou do segundo que foi 

originado, por algo que desconhecemos até os dias de hoje. O nome Big Bang, a grande 

https://www.youtube.com/watch?v=CH24yfMrA94&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=X08LxSz_Ecw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Rv2ingzE_lY&index=22&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=Rv2ingzE_lY&index=22&list=PL786495B96AB0CC3C
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explosão, é uma contradição, porque não era grande e não houve explosão, pois o universo 

surgiu de uma singularidade e não havia ar para propagar a vibração. 

A teoria do Big Bang é consistente, cientificamente, mas ainda não fornece todas as 

respostas que a ciência busca para explicar a origem do universo. 

Os primeiros átomos a surgir foram os de hidrogênio, elemento mais simples que 

existe na natureza. Depois, vieram os átomos de hélio e assim por diante, à medida que se iam 

formando elementos mais complexos. Esses elementos misturaram-se, formaram "nuvens" e 

uma parte delas deu origem às estrelas, que formaram galáxias e onde mais tarde surgiram os 

planetas e seus satélites.  

Inicialmente, os planetas eram muito quentes. A Terra, por exemplo, não tinha água 

líquida quando se formou. Foram necessários milhões de anos para que resfriasse. Isso 

permitiu a formação de rios e oceanos, nos quais os cientistas acreditam que surgiram as 

primeiras formas de vida, e a partir das quais vieram os animais, as plantas e o homem. 

O Universo é o conjunto de tudo o que existe, desde as minúsculas partículas 

existentes no átomo às imensas galáxias do espaço sideral. Utilizamos a palavra Universo 

para referir-nos a tudo o que existe, desde a Terra até as regiões mais distantes do espaço.  

No passado, as pessoas acreditavam que nosso mundo era o centro do Universo, 

porém, agora sabemos que a Terra é um pequeno planeta que gira em órbita ao redor do Sol, 

que é uma das milhões de estrelas que compõem a nossa galáxia. 

A galáxia é um grande aglomerado de corpos celestes podendo conter entre 100 mil e 

3.000 bilhões de estrelas, planetas, cometas, asteroides e outros corpos celestes unidos pela 

força gravitacional. 

As galáxias podem ter diferentes tamanhos e formas. Quanto à forma podem ser 

espirais (Figura 5.1.2.1), elípticas (Figura 5.1.2.2) e irregulares (Figura 5.1.2.3). 

 

 

Figura 5.1.21 - Galáxia Espiral M51. 

                
Fonte: 

<http://www.geocities.ws/lumini_astronomia/LUM

INI_ASTRONOMIA_ARTIGOS/Galaxias.html>. 

Figura 5.1.22 - Galáxia Elíptica NGC 1316. 

 
Fonte: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc1316

_hst.jpg>. 

http://www.geocities.ws/lumini_astronomia/LUMINI_ASTRONOMIA_ARTIGOS/Galaxias.html
http://www.geocities.ws/lumini_astronomia/LUMINI_ASTRONOMIA_ARTIGOS/Galaxias.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc1316_hst.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ngc1316_hst.jpg
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Figura 5.1.23 - Galáxia Irregular NGC 1705. 

 
Fonte: <http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_irregulares/ngc_1705.jpg>. 

 

A galáxia mais próxima a nossa Via Láctea é a Galáxia de Andrômeda (Figura 

5.1.2.4), é considerada uma galáxia espiral, assim como a nossa Via Láctea (Figura 5.1.2.5), 

cuja massa é 4 vezes maior e está a 2 milhões de anos-luz de distância da nossa. 

 

Figura 5.1.24 - Galáxia de Andrômeda (forma 

espiral). 

 
Fonte: <http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-

origem-do-universo-7160667>. 

 

Figura 5.1.25 - Galáxia Via Láctea (também de 

forma espiral). 

 
Fonte: <http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-

origem-do-universo-7160667>. 

 

Ao contrario do que se acreditava o Sol não está no centro da galáxia, e sim em um de 

seus braços. A Via Láctea tem um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz, e a posição do 

nosso Sistema Solar está a cerca de 27 mil anos-luz de seu centro. O valor de 1 ano-luz é de 

aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. 

 

http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_irregulares/ngc_1705.jpg
http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-do-universo-7160667
http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-do-universo-7160667
http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-do-universo-7160667
http://pt.slideshare.net/RebecaVale/i1-a-origem-do-universo-7160667
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Figura 5.1.26 - Perfil da Via Láctea. 

 
Fonte: <http://www.galeriadometeorito.com/p/galaxias.html>. 

 

Como abordado na palestra 1, as estrelas surgem através das nebulosas e a sua duração 

e transformação depende do seu tamanho. 

As anãs brancas são estrelas de massa inferior ou igual à do sol. Resultam de uma 

grande contração da gigante vermelha que, ao se contrair liberta para o espaço as camadas 

externas. Ficando apenas um tipo de estrela com tamanho aproximado ao da Terra e com uma 

grande densidade. As anãs brancas vão arrefecendo ao passar do tempo e perdendo o brilho. 

Super-Novas é quando uma estrela de massa muito superior à do Sol depois de se 

transformar em gigante vermelha, a estrela se contrai, aumentando brutalmente a densidade 

no centro. E, devido à resistência da matéria nuclear, as camadas externas caem para o interior 

da estrela, fazendo ricochete. Ocorre então uma grande explosão que destrói a estrela. O 

brilho desta explosão pode ser até dez bilhões de vezes mais brilhante que o sol. Desta 

explosão resultam as nebulosas planetárias. 

Estrela de nêutrons é quando a massa de uma estrela está compreendida entre 8 e 25 

vezes a massa do sol, a sua matéria comprime-se ainda mais que numa anã branca. Então, 

nessa compressão, os elétrons e os prótons dos átomos colidem por força da compressão e são 

absorvidos, restando apenas os nêutrons. Nesse momento forma-se uma estrela de nêutrons. 

Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma densidade muito alta, resultando 

num campo gravitacional tão forte. Este fenômeno acontece a estrelas de massa superior a 30 

vezes a massa do sol. Nesta etapa a contração da estrela se torna tão densa que se colapsa 

ainda mais, formando um buraco negro. 

Os buracos negros têm tal força de gravidade que nada em seu redor consegue 

contrariar a força de gravidade, sendo atraído para o seu interior. Nem mesmo a luz emitida 

consegue escapar, além de serem massivos que distorcem o espaço-tempo. 

http://www.galeriadometeorito.com/p/galaxias.html
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Ao contrário do que parece não se encontra estático, mas sim girando a uma 

velocidade igual ou maior à da luz. Não existe um limite de massa para os buracos negros. 

Vídeos utilizados durante essa aula: 

ABC da Astronomia [6] Estrelas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oAVszrKt4Tw&list=PL786495B96AB0CC3C&index=

6>. 

ABC da Astronomia [8] Galáxias. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=6iFEYS_Fxfw&index=8&list=PL786495B96AB0CC3

C >. 

ABC da Astronomia [30] Buracos Negros. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=F-

3huw0yUHw&index=30&list=PL786495B96AB0CC3C>. 

Como Funciona o Universo-buracos negros -episódio 2-pt 1. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5UPjm_O9VUA>. 

 

5.1.3 Palestra 3 – Astrobiologia 

Então o que estuda a Astrobiologia? É uma parte da astronomia que estuda a 

diversidade de vida possível fora do planeta Terra, utilizando o universo como laboratório da 

vida. 

Seu objetivo é estudar na Terra e no Universo a origem, evolução e distribuição da 

vida e das moléculas a ela relacionadas, com ênfase na influência do ambiente físico-químico 

e dos fenômenos astrofísicos nos processos vitais em potenciais nichos de vida. 

Seus principais questionamentos são: Como a vida começa?; Existe vida fora da 

Terra?; Qual é o futuro da vida na Terra e além dela?. 

Condições básicas para a vida: 

 Um líquido onde as reações químicas ocorrem. 

 Um elemento para formar compostos facilmente. 

 Uma fonte de energia. 

A vida é uma propriedade dos seres vivos, e que estes apresentam determinadas 

características comuns: 

https://www.youtube.com/watch?v=oAVszrKt4Tw&list=PL786495B96AB0CC3C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=oAVszrKt4Tw&list=PL786495B96AB0CC3C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6iFEYS_Fxfw&index=8&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=6iFEYS_Fxfw&index=8&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=F-3huw0yUHw&index=30&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=F-3huw0yUHw&index=30&list=PL786495B96AB0CC3C
https://www.youtube.com/watch?v=5UPjm_O9VUA
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 São sistemas termodinamicamente abertos, pois receberam do exterior matéria e 

energia sob diversas formas e rejeitam matéria e a energia sob outras formas para o 

meio exterior; 

 São sistemas dotados da capacidade de transformação das moléculas captadas no 

exterior, em outras que lhe são próprias; 

 São sistemas moleculares complexos e tendencialmente ordenados; 

 Reproduzem-se, dando origem a réplicas semelhantes, não necessariamente iguais, 

dotadas de idênticas capacidades; 

 São sistemas que, em termos populacionais e não individuais, evoluem, isto é, mudam 

gradualmente de estrutura, adquirindo eventualmente novas funções. 

Na década de 70, houve a descoberta dos organismos extremófilos. Estes organismos 

são muito simples que se adaptam a situações extremas com facilidade, e vivem em condições 

impossíveis para a maioria dos seres vivos. Corpos desse tipo aparecem na Espanha na área 

de Huelva (Rio Tinto), conforme figura 5.1.3.1. 

Organismos extremófilos são organismos que vivem em condições impossíveis para a 

maioria dos seres vivos, alguns ambientes que esses organismos se adaptam são: 

 Temperaturas extremas; 

 Pressões extremas; 

 Salinidade extrema; 

 Profundidade extrema; 

 PH extremo; 

 Secura extrema; 

 Radiação e raios cósmicos. 

 

Figura 5.1.27 - Rio Tinto. 

 
Fonte: <http://pt.slideshare.net/IESMoreda/astrobiologia-11425560?from_search=1>. 

 

As águas vermelhas são caracterizadas pelo  pH entre 1,7 e 2,5 (muito ácida), rica em 

metais pesados, principalmente ferro, cobre, cádmio, manganês, etc., mas com oxigênio, uma 

http://pt.slideshare.net/IESMoreda/astrobiologia-11425560?from_search=1
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vez que os organismos que existem no rio são principalmente fotossintético. Estes 

microrganismos adaptados a ambientes extremos, portanto, a NASA escolheu-o como habitat 

para estudar sua possível semelhança com a atmosfera do planeta Marte. Um experimento 

envolvendo o Conselho Nacional de Pesquisa e desenvolvido no Rio Tinto confirmou a 

possibilidade de que certos tipos de organismos para sobreviver sob as condições restritivas 

de Marte. 

No nosso sistema solar podemos determinar uma zona de habitabilidade e, como 

demonstrado na figura abaixo, os candidatos são: Venus, Terra e Marte. 

 
Figura 5.1.28 - Zona de habitabilidade do nosso sistema solar. 

 
Fonte: <http://www.slideshare.net/santiago_perezhoyos/12-astrobiologia?from_search=5>. 

 

Zona de habitabilidade caracterizam-se por apresentarem condições para um planeta 

ser habitável, que são: 

 

 Ter os elementos químicos abundantes. 

  A órbita do planeta em torno do sol é circular e está a uma distância apropriada. 

  Ele tem uma fonte de energia quase inesgotável. 

  O planeta tem um campo magnético para desviar a radiação. 

  A gravidade é forte o suficiente para reter uma atmosfera e bastante fraco para não 

destruir a vida na Terra. 

Vídeos utilizados durante essa aula: 

Hoje é dia de... Olhar o céu - Astrobiologia. Disponível em: <http://g1.globo.com/como-

sera/videos/t/edicoes/v/hoje-e-dia-de-olhar-o-ceu-astrobiologia/4493863/>. 

Documentário Astrobiologia Dublado. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=9BfxTqvQiC4>. 

http://www.slideshare.net/santiago_perezhoyos/12-astrobiologia?from_search=5
http://www.slideshare.net/santiago_perezhoyos/12-astrobiologia?from_search=5
http://www.slideshare.net/santiago_perezhoyos/12-astrobiologia?from_search=5
http://g1.globo.com/como-sera/videos/t/edicoes/v/hoje-e-dia-de-olhar-o-ceu-astrobiologia/4493863/
http://g1.globo.com/como-sera/videos/t/edicoes/v/hoje-e-dia-de-olhar-o-ceu-astrobiologia/4493863/
https://www.youtube.com/watch?v=9BfxTqvQiC4
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5.2 PROCESSO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Primeiramente optou-se pela aplicação, junto aos alunos, de um questionário prévio 

(apêndice E) para ter uma dimensão dos conhecimentos prévios desses discentes em relação 

ao conteúdo discutido durante as palestras e nos jogos, repetindo sua aplicação ao final do 

ultimo encontro, a fim de se analisar o conhecimento adquirido ao concluir as palestras. Em 

seguida, apresentamos as informações sobre os jogos e distribuímos os materiais entre os 6 

grupos formados, conforme os grupos iam concluindo, foi realizado o rodízio para que todos 

os grupos tivessem a oportunidade de brincar com os três tipos. Uma forma de avaliar a 

aceitação e utilização dos jogos como um recurso didático, ao final aplicou-se outro 

questionário (apêndice G). 

Foram realizados 4 encontros, com datas dos encontros e as turmas conforme tabela 

5.2.1, cada encontro teve duração de 2h30min (3 aulas de 50min) trabalhando os seguintes 

tópicos: Conceitos de Astronomia e Astrofísica; Formação de Galáxias e Buracos Negros; 

Astrobiologia, e no último encontro foi aplicado o questionário final, os jogos e outro 

questionário a fim de avaliar a utilização dos jogos. 

Em cada encontro, foi realizado uma palestra utilizando slides sobre cada tópico, 

utilizou-se também de vídeos sobre o assunto e ao final várias discussões. Aplicou-se esse 

trabalho em 6 turmas de 3º ano do ensino médio. Para a análise dos questionários utilizamos a 

técnica de amostragem de 100 alunos de um total de 210 alunos. 

 

Tabela - 5.2.1 - Tabela de datas dos encontros, por turma. 

Turma 
1º Encontro 

(2h 30min) 

2º Encontro 

(2h 30min) 

3º Encontro 

(2h 30min) 

4º Encontro 

(2h 30min) 

A 09/05/16 16/05/16 23/05/16 30/05/16 

B 10/05/16 17/05/16 24/05/16 31/05/16 

C 10/05/16 17/05/16 24/05/16 31/05/16 

D 11/05/16 18/05/16 25/05/16 01/06/16 

E 11/05/16 18/05/16 25/05/16 01/06/16 

F 12/05/16 19/05/16 27/05/16 02/06/16 
Fonte: autoria. 

 

 

5.2.1 Informações sobre a utilização dos jogos  

No início do jogo, não houve muitas dúvidas sobre a forma correta de jogar, pois os 

alunos já estavam familiarizados com as regras de jogos semelhantes ao nosso produto. No 
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entanto, após a distribuição dos jogos entre os grupos formados entre eles, orientamos como 

seriam as regras dos jogos, tais como: 

Jogo de memória (ver figura 5.1 p. 53): Neste jogo foi confeccionado 10 pares, para 

cada par, uma carta contendo uma figura de um planeta do nosso sistema solar e na outra carta 

as informações referentes a esse mesmo planeta. Como jogar: Embaralhar as cartas e 

distribuí-las sobre uma mesa posicionada de maneira que a parte com o desenho/informação 

fica voltada para baixo, cada aluno na sua vez escolhe duas cartas para desvirar, se formarem 

um par, elas são removidas do jogo. Caso contrário, elas são viradas novamente e segue o 

jogo para o próximo integrante. A ideia do jogo é virar as cartas e ir memorizando os 

desenhos/informações e o posicionamento delas. Assim, quando virar uma carta, você tem 

que puxar na memória para lembrar se já viu o par dela no jogo e, assim, tentar achá-lo. 

Objetivo: Encontrar todos os pares para eliminar todas as cartas do jogo. Além de ser um 

excelente jogo para treinar a memória e um passatempo divertido, esse jogo é interessante 

para treinar a concentração, já que é necessário estar concentrado para memorizar e escolher 

as cartas certas. É por isso, que ele pode ser utilizado como um jogo educativo. 

Jogo de tabuleiro (ver figura 5.2 p. 54): O jogo é realizado em um tabuleiro com 82 

casas contendo informações referentes a algumas jogadas impressas no próprio tabuleiro. 

Cada jogador começa com um dado e um peão (pino) colorido posicionado na casa de partida, 

em cada rodada o aluno joga o dado e o numero que estiver com a face voltada para cima 

representa a quantidade de casas do tabuleiro que o seu peão irá andar, em algumas casas 

terão alguns avanços/e ou retrocessos conforme orientações no tabuleiro. Ganha o jogo, o 

jogador que conseguir chegar primeiro na casa de chegada. 

Jogo de dominó (ver figura 5.3 p. 54): Para jogar dominó são necessárias 28 pedras 

(peças) retangulares e para jogar o ideal seria 4 jogadores. Cada pedra está dividida em 2 

espaços iguais, em cada espaço possui uma pergunta ou resposta. O objetivo do jogo é colocar 

todas as suas pedras na mesa antes dos adversários. Cada jogador recebe 7 pedras quando 

começa a rodada. O jogo começa pelo jogador que tenha a pedra com um asterisco (*) 

marcado em cada um dos lados. A partir desse momento, os jogadores realizam suas jogadas e 

se combinam o sentido do jogo (horário ou anti-horário). Cada jogador, na sua vez, deve 

colocar uma das suas pedras em uma das 2 extremidades abertas, de forma que as 

informações de um dos lados coincida com as informações da extremidade onde está sendo 

colocada. Quando o jogador coloca sua pedra sobre a mesa, sua vez se acaba e passa-se ao 

seguinte jogador. Se um jogador não puder jogar, passará a jogada ao seguinte jogador. 

Quando um jogador coloca sua última pedra na mesa, essa ação é chamada de bater, 
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entretanto a partida continua com os jogadores restantes até que seja colocada a ultima pedra 

sobre a mesa. 

 

5.3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DAS PALESTRAS 

Inicialmente aplicou-se um questionário com o intuito de saber o conhecimento prévio 

dos alunos dos tópicos que seriam abordados nas palestras. Após realizar as aulas abordando 

tópicos de Astronomia e Astrofísica, aplicamos novamente o questionário prévio (apêndice E) 

a fim de mensurar o aprendizado dos alunos e obtivemos os seguintes resultados: 

 

Gráfico 5.3.1 - Questão 1 - O que é o ano-luz?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que no final 100% dos alunos assinalaram a opção correta como sendo a 

“Distância que a luz percorre em um ano com velocidade igual a da luz”, enquanto que no 

questionário inicial 70% responderam corretamente, outros 26% responderam que “É a 

velocidade da luz” e outros 4% assinalaram a alternativa “N.D.A (Nenhuma das 

alternativas)”, para essa questão sobre “O que é ano-luz?”. 
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Gráfico 5.3.2 - Questão 2 - O que é o Big-Bang?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o gráfico 5.3.2, ao serem questionados sobre “O que é o Big-Bang?” 

inicialmente cerca de 66% dos alunos responderam “É a teoria que afirma como surgiu o 

universo”, 20% responderam que “É uma teoria que deduz como surgiu a Terra”, e , apenas 

14% responderam corretamente que “É uma teoria que explica como surgiu o universo” 

enquanto que no questionário final, os que responderam corretamente aumentou para 80%. 

 

Gráfico 5.3.3 - Questão 3 - Quais foram os primeiros átomos a surgir?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao serem questionados sobre “Quais foram os primeiros átomos a surgir?”- gráfico 

5.3.3, ao final cerca de 48% dos alunos assinalaram corretamente a opção “Hidrogênio e 

Hélio”, enquanto que no inicio 36% dos alunos responderam corretamente, outros 30% 

responderam “Oxigênio e Hélio”, 26% assinalaram a opção “Hélio e Nitrogênio” e 8% 

responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.4 - Questão 4 - Quais os tipos de interações fundamentais que existem na natureza?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando abordados sobre “Quais os tipos de interações fundamentais que existem na 

natureza?”, inicialmente apenas 14% dos alunos responderam corretamente “Forte, fraca, 

eletromagnética e gravitacional”, enquanto que no questionário final esse numero aumentou 

para 52%, outros 46% assinalaram a alternativa “Atração e repulsão”, 36% responderam 

“Fogo, água, ar e terra” e 4% responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 
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Gráfico 5.3.5 - Questão 5 - Que tipo de fenômenos exigem a presença das forças nucleares fracas?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico acima sobre “Que tipo de fenômenos exigem a presença das forças 

nucleares fracas?”, no questionário final 56% responderam corretamente “Radioatividade e o 

decaimento de partículas nucleares” enquanto que no início apenas 42% responderam 

corretamente, outros 24% assinalaram “Gravidade”e 20% assinalaram “Atração e repulsão”. 

 

Gráfico 5.3.6 - Questão 6 - O que é matéria escura?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao perguntar “O que é matéria escura?”, analisando o questionário final 88% dos 

alunos responderam corretamente “Uma matéria que não emite nem reflete radiação 

eletromagnética”, 8% responderam “Uma matéria que emite e reflete radiação 
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eletromagnética” e outros 4% dos alunos responderam “Uma matéria que reflete radiação 

eletromagnética”. 

 

Gráfico 5.3.7 - Questão 7 - O que são as estrelas?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando perguntamos “O que são estrelas?”, observamos que inicialmente 76% dos 

alunos responderam corretamente enquanto que no questionário final foram 88% que “São 

corpos celestes que possuem luz própria”, outros 4% assinalaram a alternativa que “São 

aglomerados de galáxias”, também 4% dos alunos responderam que “São nebulosas” e 16% 

responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 

 
Gráfico 5.3.8 - Questão 8 - As estrelas que possuem maior tempo de vida são as que possuem:. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No gráfico 5.3.8, ao indagar sobre “As estrelas que possuem maior tempo de vida são 

as que possuem:”, para o questionário final 28% dos alunos responderam “Maior tamanho” e 

72% responderam corretamente “Menor tamanho”. 

 

Gráfico 5.3.9 - Questão 9 - A luz das estrelas provém de:. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão “A luz das estrelas provém de:” analisando as respostas do questionário 

final 92% dos alunos responderam corretamente “Reações que ocorrem no seu interior”, 4% 

responderam “Corrente elétrica” e 4% assinalaram a opção “Luz do Sol”. 

 

Gráfico 5.3.10 - Questão 10 - Como é formado o sistema solar?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao perguntar “Como é formado o sistema solar?”, para o questionário final 96% dos 

alunos responderam corretamente que “É formado por um conjunto de oito planetas, satélites 

naturais, asteroides e cometas” e 4% responderam “É formado por estrelas” conforme o 

gráfico 5.3.10. 

 

Gráfico 5.3. 11 - Questão 11 - Qual é o único planeta no sistema solar que possui água no estado líquido?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o gráfico acima, ao questionar “Qual é o único planeta no Sistema Solar 

que possui água no estado líquido?”, inicialmente 66% dos alunos assinalaram corretamente a 

opção de “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”, 16% responderam “Marte”, 4% escolheram a 

opção de “Saturno” e outros 14% responderam “Urano”, já no questionário final 68% dos 

alunos questionados responderam corretamente. 
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Gráfico 5.3.12 - Questão 12 - Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar como o irmão da 

Terra. Qual é esse planeta?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão sobre “Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso sistema solar 

como o irmão da Terra. Qual é esse planeta?” inicialmente apenas 16% dos alunos 

responderam corretamente sendo “Vênus” enquanto que no questionário final o número 

passou para 68%, outros 8% responderam “Saturno”, 20% escolheram a opção “Júpiter” e 4% 

responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.13 - Questão 13 - O que estuda a Astrobiologia?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para a questão “O que estuda a Astrobiologia?”, aproximadamente 88% dos alunos 

responderam corretamente que “Estuda a diversidade de vida possíveis fora do planeta Terra”, 

para o questionário final esse número passa para 96%, e, outros 4% responderam “Estuda a 

vida na Terra”. 

 

Gráfico 5.3.14 - Questão 14 - O que estuda a Astronomia?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao questionar sobre “O que estuda a Astronomia?”, para o questionário final 88% dos 

alunos responderam corretamente que “Estuda corpos celestes e fenômenos que se originam 

fora da atmosfera da Terra”, outros 4% responderam que “Estuda a evolução do Universo” e 

8% responderam que “Estuda a diversidade de vida possíveis fora do planeta Terra”. 
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Gráfico 5.3.15 - Questão 15 - O que é o Universo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao indagar sobre “O que é o Universo?”, ao final 96% dos alunos responderam 

corretamente que “É o conjunto de tudo o que existe”, outros 4% dos alunos assinalaram a 

opção que “É o conjunto de planetas”. 

 

Gráfico 5.3.16 - Questão 16 - O que estuda a Astrofísica?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão sobre “O que estuda a Astrofísica?”, para o questionário inicial nenhum 

aluno assinalou a resposta correta que “Estuda e demonstra a natureza dos corpos celestes 

através de instrumentação científica”, 8% dos alunos responderam que “Estuda a evolução do 

Universo”, outros 92% “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. Já no questionário final 92% 
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dos alunos responderam corretamente que “Estuda e demonstra a natureza dos corpos celestes 

através de instrumentação científica”, e outros 8% que “Estuda a diversidade de vida 

possíveis fora do planeta Terra”. 

 

Gráfico 5.3.17 - Questão 17 - O que estuda a Cosmologia? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a questão “O que estuda a Cosmologia?”, no questionário final 80% dos alunos 

assinalaram a opção correta que “Estuda a origem, estrutura e a evolução do universo, seu 

passado e seu futuro”, 8% responderam “Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra”, outros 8% responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)” e 4% 

escolheram a opção “Estuda a vida na Terra”. 
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Gráfico 5.3.18 - Questão 18 - O que é Fusão Nuclear?. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando perguntamos sobre “O que é Fusão Nuclear?”, analisando o questionário final 

84% dos alunos responderam corretamente que “Ocorre quando núcleos de um mesmo 

elemento se unem e formam outro elemento maior, liberando energia”, 4% assinalaram que 

“Ocorre quando os átomos são excitados”, 8% disseram que “Onde ocorre a quebra de um 

núcleo de grande massa, originando dois núcleos menores” e 4% responderam “N.D.A 

(Nenhuma das alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.19 - Questão 19 - O que é Fissão Nuclear? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No gráfico 5.3.19, ao questionar sobre “O que é Fissão Nuclear?”, inicialmente 72% 

dos alunos responderam corretamente “Onde ocorre a quebra de um núcleo de grande massa, 

originando dois núcleos menores”, 14% assinalaram que “Ocorre quando os átomos são 

excitados” e outros 14% escolheram a opção que “Ocorre quando núcleos de um mesmo 

elemento se unem e formam outro elemento maior, liberando energia”, já no questionário 

final o número de alunos que responderam corretamente passou para 80%. 

 

Gráfico 5.3.20 - Questão 20 - Quais as características das estrelas maiores que o Sol? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao perguntar sobre “Quais as características das estrelas maiores que o Sol?”, cerca de 

42% dos alunos responderam corretamente “Menor tempo de vida, maior temperatura, maior 

brilho” enquanto que no questionário final esse número de acertos foi de 60%, outros 34% 

responderam “Maior tempo de vida, menor temperatura, menor brilho”, 4% assinalaram “Tem 

cor laranjada” e 20% responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 
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Gráfico 5.3.21 - Questão 21 - O que são organismos extremófilos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Questionando sobre “O que são organismos extremófilos?”, Para o questionário final 

cerca de 96% dos alunos responderam a opção correta que “São organismos muito simples 

que se adaptam a situações extremas com facilidade”, e 4% assinalaram que “São organismos 

que vivem em oceanos”. 

 

Gráfico 5.3.22 - Questão 22 - Quais os planetas do nosso sistema solar estão na zona habitável? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão sobre “Quais os planetas do nosso sistema solar estão na zona habitável?”, 

no questionário final 16% assinalaram a opção “Terra, Saturno e Marte”, outros 80% 
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responderam corretamente “Vênus, Terra e Marte” e 4% responderam “N.D.A (Nenhuma das 

alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.23 - Questão 23 - O que é Rotação? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao indagar sobre “O que é Rotação?” no início 50% dos alunos responderam 

corretamente que “É o movimento de um planeta em torno do seu próprio eixo”, enquanto que 

no questionário final esse número de acertos subiu para 72%, cerca de 24% responderam que 

“É o movimento de um planeta ao redor do Sol” e 4% assinalaram a opção “É quando se 

descobre um planeta”. 

 

Gráfico 5.3.24 - Questão 24 - O Sol é uma:. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme ilustra o gráfico anterior, quando questionamos “O Sol é uma:”, para o 

questionário final 92% dos alunos responderam corretamente “Estrela”, 4% assinalaram 

“Planeta” e outros 4% afirmaram “Bola de fogo”. 

 

Gráfico 5.3.25 - Questão 25 - Translação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perguntando sobre “Translação”, para o questionário final 76% dos alunos 

responderam corretamente que “É o movimento de um planeta ao redor do Sol” e 24% 

assinalaram a opção que “É o movimento de um planeta em torno do seu próprio eixo”. 

 

Gráfico 5.3.26 - Questão 26 - Quais as partículas constituintes de um átomo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Já na questão “Quais as partículas constituintes de um átomo?” – gráfico 5.3.26 -, 

analisando o questionário final 76% dos alunos responderam corretamente “Prótons, Elétrons 

e Nêutrons”, 16% responderam “Prótons e Elétrons” e 4% responderam “Léptons, Quarks, 

Mediadores”. 

 

Gráfico 5.3.27 - Questão 27 - Quais os grupos de classificação das partículas fundamentais? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando o questionário final, ao perguntar sobre “Quais os grupos de classificação 

das partículas fundamentais?”, 28% responderam “Prótons e Elétrons”, 32% assinalaram 

“Prótons, Elétrons e Nêutrons”, 36% dos alunos assinalaram a opção correta como “Léptons, 

Quarks, Mediadores e Bóson de Higgs” outros 4% responderam “N.D.A (Nenhuma das 

alternativas)”. 
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Gráfico 5.3.28 - Questão 28 - Quais as duas principais consequências da Teoria da Relatividade de Einstein? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na questão sobre “Quais as duas principais consequências da Teoria da Relatividade 

de Einstein”, 46% dos alunos responderam “Gravidade e eletromagnetismo”, os alunos que 

responderam corretamente foram 14% com a opção de “Dilatação do Tempo e Contração do 

Espaço” enquanto que no questionário final esse número aumentou para 48%, outros 36% 

escolheram a opção “Relatividade e quântica” e 4% responderam “N.D.A (Nenhuma das 

alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.29 - Questão 29 - O que são Galáxias? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao indagar sobre “O que são galáxias?”, observamos que não houve diferença de 

acertos antes/depois, onde 60% dos alunos responderam corretamente “Conjuntos de nuvens 

de gás e poeira, estrelas, planetas, e outros corpos celestes”, 36% escolheram a opção 

“Agrupamento de estrelas” outros 4% responderam “N.D.A (Nenhuma das alternativas)”. 

 

Gráfico 5.3.30 - Questão 30 - Pra que serve a Força Eletromagnética? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a questão “Pra que serve a Força Eletromagnética?”, analisando o questionário 

final 88% dos alunos responderam corretamente que é “Usada na interação de corpos com 

cargas elétricas ou magnetizados”, outros 12% assinalaram “N.D.A (Nenhuma das 

alternativas)”. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Quando questionamos os alunos sobre a utilização dos jogos como recurso de 

aprendizagem obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 5.4.1 - Questão 1 - Você considera importante o uso de jogos para aprender física? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observamos que 100% dos alunos responderam “Sim” para a importância de usar 

jogos para aprender física. 

 

Gráfico 5.4.2 - Questão 2 - Para você, houve algum aprendizado com os jogos? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perguntados se houve aprendizado utilizando os jogos, 92% responderam que sim e 

outros 8% disseram que talvez. 
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Gráfico 5.4.3 - Questão 3 - Você gostaria que outros professores utilizassem jogos em suas respectivas 

disciplinas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a questão “Você gostaria que outros professores utilizassem jogos em suas 

respectivas disciplinas?”, 88% dos alunos responderam que sim e outros 12% responderam 

talvez. 

 

Gráfico 5.4.4 - Questão 4 - Durante o jogo você: 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao indagar sobre “Durante o jogo você”, 80% dos alunos responderam que foi 

participativo querendo aprender enquanto isso, outros 20% responderam que participou 

apenas por diversão. 
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Gráfico 5.4.5 - Questão 5 - O que fez você se interessar pelo jogo? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos observar que 96% dos alunos se interessaram pelo jogo devido ser um 

método que o professor nunca usou enquanto que 4% dos alunos se interessaram por não 

precisar escrever no caderno. 

 

Gráfico 5.4.6 - Questão 6 - Alguns dos tópicos abordados nos jogos, já foram trabalhados em sala de aula? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao questionar se alguns dos tópicos abordados nos jogos, já foram trabalhados em sala 

de aula, 60% responderam que sim, 16% responderam que não e outros 24% responderam 

talvez, sendo que para a última alternativa os alunos consideraram apenas o momento deste 

trabalho. 
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Gráfico 5.4.7 - Questão 7 - Você já tinha visto alguns dos tópicos abordados nos jogos na mídia (jornal, 

internet...)? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando investigamos o conhecimento prévio dos alunos sobre os assuntos abordados 

neste trabalho, podemos observar que 68% já viram em alguma mídia, 4% nunca viram e 

outros 28% talvez, novamente para essa última alternativa, os alunos consideraram as 

discussões desse trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se ser necessário atentar-se para a importância da escolha do tema deste 

trabalho sobre a utilização de jogos como recurso no processo de ensino-aprendizagem de 

Ciências, mais especificamente no ensino de Física abordando tópicos de astrofísica, pois esse 

recurso ainda é pouco/raramente usado. A maioria dos trabalhos sobre jogos lúdicos são 

direcionados à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, transmitindo uma 

ideia de que a brincadeira está apenas vinculada nessas etapas e não pode fazer parte de outras 

etapas da educação como, por exemplo, no ensino médio. Por isso o uso de jogos como objeto 

de aprendizagem merece uma atenção especial para esse nível de educação, por ser um nível 

ainda carente de propostas pedagógicas. 

Notamos nesta dissertação, que houve um intenso comprometimento e entusiasmo 

com a proposta, pois as conversas entre os alunos eram constantes, sempre sobre o conteúdo 

dos jogos, ou as regras que orientaria um determinado momento. Como resultado, a 

socialização de ideias e informações, além da interação entre os alunos foi incessantemente 

verificada na execução desta pesquisa. 

Dessa forma, ao propor atividades diversificadas aos alunos, pôde-se contemplar o 

aprazimento das turmas ao observar quando foram questionados sobre a importância de usar 

jogos para aprender física, e também o desejo que outros professores utilizassem jogos em 

suas respectivas disciplinas. 

Avaliou-se positivamente quando questionamos sobre “Durante o jogo você”, onde 

grande parte dos alunos responderam que foram participativos querendo aprender. Assim os 

jogos por oportunizar aos alunos um maior envolvimento no processo ensino-aprendizagem, 

sendo uma atividade lúdica, se torna mais significativa e prazerosa por proporcionar ao aluno 

ser o elemento chave e o professor um orientador das atividades. 

Enfim, nesta pesquisa observamos o quanto os alunos e alunas se interessam por aulas 

diferenciadas, em que eles tenham a oportunidade de serem elementos participativos e não 

meros coadjuvantes. 

Inferiu-se nessa pesquisa que os jogos despertam interesse nos alunos e não podem ser 

vistos como instrumentos de preencher tempo de aulas não planejadas, afinal o sucesso do uso 

de jogos como recurso pedagógico depende muito de um bom planejamento e preparação do 

professor, pois precisa decidir quais serão os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação 

através dos jogos, pois precisa ficar claro aos alunos que esse tipo de atividade não se trata 

apenas de uma brincadeira. 
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Os resultados evidenciam que as estratégias diversificadas facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem dos conceitos físicos propostos e tornam a aula mais atraente e objetiva. 

O produto educacional será disponibilizado aos professores interessados, com a finalidade de 

auxiliá-los na sua prática pedagógica. 
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APÊNDICE A – LINK DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Informações e orientações sobre o produto educacional elaborado neste trabalho, está 

disponibilizado numa pasta intitulada “UTILIZAÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS COMO 

RECURSO NO PROCESSO DE ENSINO DE CIÊNCIAS ABORDANDO TÓPICOS DE 

ASTROFÍSICA” para acesso de todos os interessados, através do seguinte link 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5OWvDXk9LjYdU5NVXR3VU1va1U). 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5OWvDXk9LjYdU5NVXR3VU1va1U


107 

APÊNDICE B - JOGO DE DOMINÓ 
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inar as constantes 
universais, é o ram

o da física que
 dem

onstra a natureza dos corpos
 celestes (densi dade, tem

peratura, 
com

posição quím
ica,...) através de 

instrum
entação científica.

O q ue estuda a 

Astro física?

Luneta e Telescópio

São instrum
entos usados para

observar os astros, 
aum

entando a im
agem

 
dos objetos observados

Constelações

São figuras form
adas por 

linhas im
aginárias traçadas 

unindo as estrelas

Estrela

Determ
inados corpos celestes que

em
item

 luz própria, onde no seu 
núcleo ocorre fusão nuclear 

liberand o energia para o espaço

Hidrogênio e Hélio

São os elem
entos quím

icos m
ais 

abundante s do universo e os 
principais elem

entos que com
põem

 as estrelas

Rotação

É o m
ovim

ento de um
 planeta 

em
 torno do seu p róprio eixo

Translação

É o m
ovim

ento de um
 planeta 

a o redor do Sol

O que é ano-luz?

Com
o é form

ado o
 sistem

a solar?

Dist ância que a luz percorre em um
 ano com

 a velocidade igual a da luz

É form
ado por um

 co njunto de oito 
planetas, satélites naturais, 

asteroides e cometas

Quais as partículas 
constituintes de um

 
átom

o?

Quais os grupos de
 classificação das partículas 

fundam
entais?

Próto ns, Elétrons e Nêutrons
Léptons, Quarks, M

ediadores 
e Bóson de Higgs

Quais são as t rês 

leis de Kepler?
O que estuda  a 
Cosm

ologia?

Lei das Órbitas, Áreas 
e Períod os

Quais as três form
as 

de classificação das 
galáxias?

Estuda a origem
, a estrutura 

e a evolução do universo, 
seu p assado e seu futuro

Quais as características
 das estrelas m

enores 
que o Sol?

Espiral, Elíptica 
e Irregular

M
enor tam

anho e m
aior tem

po

de vida estável pois consom
em

m
enos com

bu stível, m
enor 

tem
peratura, m

enor brilho

sendo na cor laranjada

ou averm
elhada

Q
uais as características
 das estrelas m

aiores 
que o Sol?

O que é o "Big Bang”?

M
aior tam

anho e m
enor tem

po

de vida estável pois conso m
em

m
ais com

bustível, m
aior 

tem
peratura, m

aior brilho

sendo na cor branco-azulado

Organism
os Extrem

ófilos

Um
a teoria que explica 

com
o surgiu o universo

Organism
os que vivem

 em
 condições

im
possível para a m

aioria dos 
seres vi vos

Quais as duas pri ncipais
consequências da Teoria

da Relatividade de 
Einstein?

O que são anãs brancas?

Dilatação do Tem
po

 e  Contração do Espaço

Pra que serve a 
Força Eletrom

agnética ?

E
 

strelas de m
assa inferior ou igual à

do Sol 

que após acabar todo seu
hidrogênio, se 

 
transform

a num
a

gigante verm
elha, ao 

 
contrair libe rtapara o espaço as cam

adas 

 
externas,ficando com

 um
 tam

anho 

aproxim
ado ao da Terra

O que é um
 

Buraco N egro?

É usada na interação d e corpos 
possuidores de cargas elétricas ou

m
agnetizados. Cargas elétricas iguais
se repelem

, enquanto as cargas
dife rentes são atraídas

Pra que serve a 
Força Gravitacio nal?

É um
 corpo celeste que possui um

a 
densidade m

uito alta, resultando 
num

 fo rte cam
po gravitacional

Ela exerce um
a força de atração m

útua 

entre dois corpos, quanto m
aior a m

assa

de determ
inado objeto, m

aior é a sua
atração gravitacional. É responsável por
todas as coisas estarem

 na superfície,
inclusive nós

O que é Fusã o Nuclear?

*

*
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APÊNDICE C - JOGO DE MEMÓRIA (PARTE 2) 
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APÊNDICE D - JOGO DE TABULEIRO 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO ASTROFÍSICA 

1) O que é ano-luz? 

(  ) É a velocidade da luz. 

(  ) Distância que a luz percorre em um ano com a 

velocidade igual a da luz. 

(  ) É o tempo em segundos durante um ano. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

2) O que é o Big-Bang? 

(  ) É uma teoria que explica como surgiu o universo. 

(  ) É a teoria que afirma como surgiu o universo. 

(  ) É uma teoria que deduz como surgiu a Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

3) Quais os foram os primeiros átomos a surgir? 

(  ) Hélio e Nitrogênio. 

(  ) Oxigênio e Hélio. 

(  ) Hidrogênio e Hélio. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

4) Quais os tipos de interações fundamentais que 

existem na natureza? 

(  ) Forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. 

(  ) Atração e repulsão. 

(  ) Fogo, água, ar e terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

5) Que tipo de fenômenos exigem a presença das forças 

nucleares fracas? 

(  ) Gravidade. 

(  ) Atração e repulsão. 

(  ) Radioatividade e o decaimento de partículas 

nucleares. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

6) O que é matéria escura? 

(  ) Uma matéria que não emite nem reflete radiação 

eletromagnética. 

(  ) Uma matéria que emite e reflete radiação 

eletromagnética. 

(  ) Uma matéria que reflete radiação eletromagnética. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

7) O que são as estrelas? 

(  ) São corpos celestes que possuem luz própria. 

(  ) São aglomerados de galáxias. 

(  ) São nebulosas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

8) As estrelas que possuem maior tempo de vida são as 

que possuem: 

(  ) Maior tamanho. 

(  ) Tamanho médio. 

(  ) Menor tamanho. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

 

9) A luz das estrelas provém de: 

(  ) Reações que ocorrem no seu interior. 

(  ) Corrente elétrica. 

(  ) Luz do Sol. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas) 

 

10) Como é formado o sistema solar? 

(  ) É formado por um conjunto de oito planetas, 

satélites naturais, asteroides e cometas. 

(  ) É formado por planetas. 

(  ) É formado por estrelas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

11) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui 

água no estado liquido? 

(  ) Marte. 

(  ) Saturno. 

(  ) Urano. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

12) Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso 

sistema solar como o irmão da Terra. Qual é esse 

planeta? 

(  ) Saturno. 

(  ) Vênus. 

(  ) Júpiter. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

13) O que estuda a Astrobiologia? 

(  ) Estuda a vida na Terra. 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

14) O que estuda a Astronomia? 

(  ) Estuda corpos celestes e fenômenos que se originam 

fora da atmosfera da Terra. 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

15) O que é o Universo? 

(  ) É o conjunto de tudo o que existe. 

(  ) É o conjunto de planetas. 

(  ) São estrelas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

16) O que estuda a Astrofísica? 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) Estuda e demonstra a natureza dos corpos celestes 

através de instrumentação científica. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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17) O que estuda a Cosmologia? 

(  ) Estuda a vida na Terra. 

(  ) Estuda a origem, a estrutura e a evolução  do 

universo, seu passado e seu futuro. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

18) O que é Fusão Nuclear? 

(  ) Onde ocorre a quebra de um núcleo de grande 

massa, originando dois núcleos menores. 

(  ) Ocorre quando os átomos são excitados. 

(  ) Ocorre quando núcleos de um mesmo elemento se 

unem e formam outro elemento maior, liberando 

energia. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

19) O que é Fissão Nuclear? 

(  ) Onde ocorre a quebra de um núcleo de grande 

massa, originando dois núcleos menores. 

(  ) Ocorre quando os átomos são excitados. 

(  ) Ocorre quando núcleos de um mesmo elemento se 

unem e formam outro elemento maior, liberando 

energia. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

20) Quais as características das estrelas maiores que o 

Sol? 

(  ) Menor tempo de vida, maior temperatura, maior 

brilho. 

(  ) Maior tempo de vida, menor temperatura, menor 

brilho. 

(  ) Tem a cor laranjada. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

21) O que são organismos extremófilos? 

(  ) São organismos que habitam em condições naturais. 

(  ) São organismos muito simples que se adaptam a 

situações extremas com facilidade. 

(  ) São organismos que vivem em oceanos. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

22) Quais os planetas do nosso sistema solar estão na 

zona habitável? 

(  ) Terra, Saturno e Marte. 

(  ) Vênus, Terra e Marte. 

(  ) Plutão Terra e Saturno. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

23) O que é Rotação? 

(  ) É quando se descobre um planeta. 

(  ) É o movimento de um planeta ao redor do Sol. 

(  ) É o movimento de um planeta em torno do seu 

próprio eixo. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

24) O Sol é uma: 

(  ) Estrela. 

(  ) Planeta. 

(  ) Bola de fogo. 

(  ) (Nenhuma das alternativas). 

 

25) Translação. 

(  ) É quando se descobre um planeta. 

(  ) É o movimento de um planeta ao redor do Sol. 

(  ) É o movimento de um planeta em torno do seu 

próprio eixo. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

26) Quais as partículas constituintes de um átomo? 

(  ) Léptons, Quarks, Mediadores 

(  ) Prótons e Elétrons. 

(  ) Prótons, Elétrons e Nêutrons. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

27) Quais os grupos de classificação das partículas 

fundamentais? 

(  ) Prótons e Elétrons. 

(  ) Prótons, Elétrons e Nêutrons. 

(  ) Léptons, Quarks, Mediadores e Bóson de Higgs. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

28) Quais as duas principais consequências da Teoria da 

Relatividade de Einstein? 

(  ) Gravidade e eletromagnetismo. 

(  ) Dilatação do Tempo e Contração do Espaço. 

(  ) Relatividade e quântica. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

29) O que são galáxias? 

(  ) São os planetas. 

(  ) Agrupamentos de estrelas. 

(  ) Conjuntos de nuvens de gas e poeira, estrelas, 

planetas, e outros corpos celestes. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

30) Pra que serve a Força Eletromagnética? 

(  ) Usada na interação de corpos com cargas elétricas 

ou magnetizados. 

(  ) Usada para analisar a queda de corpos. 

(  ) Usada para estudar a fusão nuclear. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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APÊNDICE F – GABARITO QUESTIONÁRIO ASTROFÍSICA 

1) O que é ano-luz? 

(  ) É a velocidade da luz. 

(X) Distância que a luz percorre em um ano com a 

velocidade igual a da luz. 

(  ) É o tempo em segundos durante um ano. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

2) O que é o Big-Bang? 

(X) É uma teoria que explica como surgiu o universo. 

(  ) É a teoria que afirma como surgiu o universo. 

(  ) É uma teoria que deduz como surgiu a Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

3) Quais os foram os primeiros átomos a surgir? 

(  ) Hélio e Nitrogênio. 

(  ) Oxigênio e Hélio. 

(X) Hidrogênio e Hélio. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

4) Quais os tipos de interações fundamentais que 

existem na natureza? 

(X) Forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. 

(  ) Atração e repulsão. 

(  ) Fogo, água, ar e terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

5) Que tipo de fenômenos exigem a presença das forças 

nucleares fracas? 

(  ) Gravidade. 

(  ) Atração e repulsão. 

(X) Radioatividade e o decaimento de partículas 

nucleares. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

6) O que é matéria escura? 

(X) Uma matéria que não emite nem reflete radiação 

eletromagnética. 

(  ) Uma matéria que emite e reflete radiação 

eletromagnética. 

(  ) Uma matéria que reflete radiação eletromagnética. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

7) O que são as estrelas? 

(X) São corpos celestes que possuem luz própria. 

(  ) São aglomerados de galáxias. 

(  ) São nebulosas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

8) As estrelas que possuem maior tempo de vida são as 

que possuem: 

(  ) Maior tamanho. 

(  ) Tamanho médio. 

(X) Menor tamanho. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

 

9) A luz das estrelas provém de: 

(X) Reações que ocorrem no seu interior. 

(  ) Corrente elétrica. 

(  ) Luz do Sol. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas) 

 

10) Como é formado o sistema solar? 

(X) É formado por um conjunto de oito planetas, 

satélites naturais, asteroides e cometas. 

(  ) É formado por planetas. 

(  ) É formado por estrelas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

11) Qual é o único planeta no Sistema Solar que possui 

água no estado liquido? 

(  ) Marte. 

(  ) Saturno. 

(  ) Urano. 

(X) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

12) Os astrônomos referem-se a um planeta de nosso 

sistema solar como o irmão da Terra. Qual é esse 

planeta? 

(  ) Saturno. 

(X) Vênus. 

(  ) Júpiter. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

13) O que estuda a Astrobiologia? 

(  ) Estuda a vida na Terra. 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(X) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

14) O que estuda a Astronomia? 

(X) Estuda corpos celestes e fenômenos que se 

originam fora da atmosfera da Terra. 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

15) O que é o Universo? 

(X) É o conjunto de tudo o que existe. 

(  ) É o conjunto de planetas. 

(  ) São estrelas. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

16) O que estuda a Astrofísica? 

(  ) Estuda a evolução do Universo. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(X) Estuda e demonstra a natureza dos corpos celestes 

através de instrumentação científica. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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17) O que estuda a Cosmologia? 

(  ) Estuda a vida na Terra. 

(X) Estuda a origem, a estrutura e a evolução  do 

universo, seu passado e seu futuro. 

(  ) Estuda a diversidade de vida possíveis fora do 

planeta Terra. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

18) O que é Fusão Nuclear? 

(  ) Onde ocorre a quebra de um núcleo de grande 

massa, originando dois núcleos menores. 

(  ) Ocorre quando os átomos são excitados. 

(X) Ocorre quando núcleos de um mesmo elemento se 

unem e formam outro elemento maior, liberando 

energia. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

19) O que é Fissão Nuclear? 

(X) Onde ocorre a quebra de um núcleo de grande 

massa, originando dois núcleos menores. 

(  ) Ocorre quando os átomos são excitados. 

(  ) Ocorre quando núcleos de um mesmo elemento se 

unem e formam outro elemento maior, liberando 

energia. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

20) Quais as características das estrelas maiores que o 

Sol? 

(X) Menor tempo de vida, maior temperatura, maior 

brilho. 

(  ) Maior tempo de vida, menor temperatura, menor 

brilho. 

(  ) Tem a cor laranjada. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

21) O que são organismos extremófilos? 

(  ) São organismos que habitam em condições naturais. 

(X) São organismos muito simples que se adaptam a 

situações extremas com facilidade. 

(  ) São organismos que vivem em oceanos. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

22) Quais os planetas do nosso sistema solar estão na 

zona habitável? 

(  ) Terra, Saturno e Marte. 

(X) Vênus, Terra e Marte. 

(  ) Plutão Terra e Saturno. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

23) O que é Rotação? 

(  ) É quando se descobre um planeta. 

(  ) É o movimento de um planeta ao redor do Sol. 

(X) É o movimento de um planeta em torno do seu 

próprio eixo. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

24) O Sol é uma: 

(X) Estrela. 

(  ) Planeta. 

(  ) Bola de fogo. 

(  ) (Nenhuma das alternativas). 

 

25) Translação. 

(  ) É quando se descobre um planeta. 

(X) É o movimento de um planeta ao redor do Sol. 

(  ) É o movimento de um planeta em torno do seu 

próprio eixo. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

26) Quais as partículas constituintes de um átomo? 

(  ) Léptons, Quarks, Mediadores 

(  ) Prótons e Elétrons. 

(X) Prótons, Elétrons e Nêutrons. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

27) Quais os grupos de classificação das partículas 

fundamentais? 

(  ) Prótons e Elétrons. 

(  ) Prótons, Elétrons e Nêutrons. 

(X) Léptons, Quarks, Mediadores e Bóson de Higgs. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

28) Quais as duas principais consequências da Teoria da 

Relatividade de Einstein? 

(  ) Gravidade e eletromagnetismo. 

(X) Dilatação do Tempo e Contração do Espaço. 

(  ) Relatividade e quântica. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

29) O que são galáxias? 

(  ) São os planetas. 

(  ) Agrupamentos de estrelas. 

(X) Conjuntos de nuvens de gas e poeira, estrelas, 

planetas, e outros corpos celestes. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 

 

30) Pra que serve a Força Eletromagnética? 

(X) Usada na interação de corpos com cargas elétricas 

ou magnetizados. 

(  ) Usada para analisar a queda de corpos. 

(  ) Usada para estudar a fusão nuclear. 

(  ) N.D.A (Nenhuma das alternativas). 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO SOBRE OS JOGOS 

 

1) Você considera importante o uso de jogos para aprender física? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

 

2) Para você, houve algum aprendizado com os jogos? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

  

3) Você gostaria que outros professores utilizassem jogos em suas respectivas disciplinas? 

a) Sim. 

b) Não. 

c) Talvez. 

 

4) Durante o jogo, você: 

a) Foi participativo querendo aprender. 

b) Participou apenas por diversão. 

c) Preferiu não participar. 

 

5) O que fez você se interessar pelo jogo? 

a) Um método que o professor nunca usou. 

b) Não precisa escrever no caderno. 

c) Não sabe. 

 

6) Alguns dos tópicos abordados nos jogos, já foram trabalhados em sala de aula? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

 

7) Você já tinha visto alguns dos tópicos abordados nos jogos na mídia (jornal, internet...)? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 
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