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RESUMO 

 

SILVA, Marcelo Vilela. Ensino de física com enfoque cts: contribuições entre ciências e a 

lei 10.639. 2017.  42 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

O presente trabalho foi pensado para desenvolver ações formativas que contemplem as 

relações compreendidas entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), no âmbito da disciplina 

de física com o intuito de trabalhar transversalmente a Lei 10.639/2003, que inclui os 

conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. 

Objetivamente o intuito dessa produção é superar os desafios encontrados no sistema 

educacional e possibilitar aos alunos ensino sobre as contribuições que as sociedades 

africanas deram para ciência e tecnologia. Foram realizadas pré-teste e pós-teste 

semiestruturadas com os alunos e os dados foram analisados com base na metodologia de 

Análise Textual Discursiva. Os resultados mostraram relevância para trabalhar as relações 

étnico-raciais, e podem sofrer diversas modificações para sua atualização e aplicação dos 

conteúdos de física. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física; CTS; Lei 10639/2003. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is aimed to develop formative actions about STS relations in the teaching of 

Physics in order to   integrate Act 10.639/2003, which includes African and Afro-Brazilian 

history and culture in school syllabuses. The concrete aim of this work is to overcome the 

challenges found in the education system and to enable students to learn about the 

contributions made by African societies to Science and technology. Semi-structured pretesting 

and posttesting were made with students and data were analyzed based on the discourse text 

analysis methodology. Results have been proven relevant for the teaching of racial relations in 

the classroom, and may be modified in order to update and apply Physics contents. 

 

KEYWORDS: Physics Teaching; STS (Science, Technology and Society); Act 10.639/2003. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2013 a lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

conteúdos de História da África e dos negros no Brasil em todo o currículo dos sistemas 

de ensino, completou 14 anos. A lei foi regulamentada pelo parecer 03/2004 do 

Conselho Nacional de Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino o Ensino 

de História e Culturas Afro-brasileiras e Africanas. Em 2008, a lei foi modificada, sendo 

acrescida a obrigatoriedade da história indígena no Brasil (lei 11.645/08).  

A proposta do projeto foi apresentar aos estudantes do ensino médio um guia 

envolvendo conhecimentos da física da metrologia e da radiação, a saber: massa, peso, 

unidades de medidas, energia nuclear, radiações ionizantes e não ionizante atrelado ao 

conhecimento advindo da história e ciência africana, e com objetivo de desmitificar as 

concepções primitivas destes povos.  

As aplicações das radiações da radiação ionizante são aceitas em todo o mundo 

como instrumento indispensável para resguardar e melhorar a saúde humana, porém 

representam as maiores fontes de exposição à radiação (UNSCEAR, 2000; 2008). Além 

disso, os avanços tecnológicos têm provocado um constante aumento das aplicações 

médicas da radiação ionizante e não ionizante, particularmente suas altas doses em 

procedimentos intervencionistas (IAEA, 2012). 

Consideramos necessário aproximar os estudantes do ensino médio de um 

assunto tão importante e próximo de seu cotidiano, na medida em que vários deles (ou 

pessoas próximas) já precisaram passar por procedimentos envolvendo o uso de 

radiação ionizante. Temos, nesse sentido, nos PCNs+ que: 

 
[...] quando se toma como referencia o “para que” ensinar Física, supõe-se 

que se esteja preparando o jovem para ser capaz de lidar com situações reais, 

crises de energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções 

de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 

(BRASIL, 2002, p.61). 

 

Com o exposto acima, os exames que usam radiações ionizantes tem suas 

utilidades no dia a dia, visto a complexidade em diagnosticar patologias por meio de 

obtenção de imagens Nesse sentido, o ensino da física da radiação contribuirá para esta 

proposta didática, e procurando propagar a importância em garantir a proteção 

radiológica dos pacientes e profissionais ocupacionais expostos à radiação ionizante. 

Com o intuito de diversificar e criar nos jovens cidadãos atitudes e valores que 

os permitem participar do mundo contemporâneo com conhecimento e responsabilidade 
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de forma crítica e reflexiva, foi elaborado um questionário (avaliação diagnóstica) 

composto sobre assuntos de física nuclear com enfoque na proteção radiológica, 

envolvendo particularmente alguns assuntos relacionados ao conhecimento de 

africanidades
1
. Dessa forma, pode-se auxiliar e proporcionar aos alunos e professores 

um material didático que contribuirá com o processo de ensino-aprendizagem da 

história e ciência da física e também aspecto da aplicação da lei 10.639/03, que 

contempla aspectos da física de medidas, moderna e contemporânea. 

 

1.1  Ciência, Tecnologia e Sociedade  

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), emerge historicamente 

nas décadas de 1960 e 1970, em alguns países, tais como: EUA, Canadá, Inglaterra, 

entre outros, opondo-se à euforia  diante dos resultados relacionados ao avanço 

científico e tecnológico (AULER, 1998). Recentemente, a educação tem se tornado um 

dos principais campos de investigação em CTS. Conforme destacado por Pinheiro et al. 

(2007), devemos incentivar  os estudantes da educação básica  a desenvolverem  seu 

lado reflexivo em favor de um contexto social mais justo. 

De acordo com Medina e Sanmartín (1990), quando se pretende incluir o 

enfoque CTS no contexto educacional, é importante que alguns objetivos sejam 

contemplados, a saber: 

 Questionar as formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, as quais 

devem ser constantemente refletidas. 

 Debater a distinção convencional entre conhecimento teórico e conhecimento 

prático. 

 Combater a segmentação do conhecimento em todos os níveis da educação. 

 Promover uma autêntica democratização do conhecimento cientifica e 

tecnológico, de modo que não somente se difunda, mas que se integre de 

maneira crítica nas atividades das comunidades. 

 O desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem possibilitado diversas 

transformações na sociedade contemporânea, refletindo de forma significativa 

nos níveis econômicos, político e, até mesmo, social, conforme apontado por 

Pinheiro et al. (2007).  Desse modo, pode-se afirmar que a proposta de um 

                                            
1- Referem-se às raízes da cultura brasileira, a qual tem origem africana.  
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ensino em CTS defende uma educação científica e tecnológica mais integrada ao 

conhecimento social, não fragmentada e tão pouco antagônica frente a outras 

áreas do conhecimento. Assim, acredita-se que essa perspectiva educacional 

possibilitará aos jovens cidadãos,  o contato com habilidades e valores  que os 

permitam tomar decisões responsáveis sobre demandas de ciência e tecnologia, 

na sociedade, representando, então, elementos pertinentes ao currículo, pois 

conforme destacam Santos e Mortimer (2002, p. 6): 

 

O processo de investigação científica e tecnológica propiciaria a participação 

ativa dos alunos na obtenção de informações, solução de problemas e tomada 

de decisão. A interação entre ciência, tecnologia e sociedade propiciaria o 

desenvolvimento de valores e ideias por meio de estudos de temas locais, 

políticas públicas e temas globais. 

 

Esta estrutura conceitual na modalidade CTS é uma aquisição de conhecimento 

que enfatiza aspectos relevantes no âmbito educacional, tendo em visto a complexidade 

de temas relacionados aos avanços científicos e que se alinha com este TCC relacionado 

a aplicações da Física Nuclear. 

Conforme destacado anteriormente, estes objetivos educacionais (ciência e 

tecnologia) para o ensino com enfoque CTS foram contemplados na proposta didática 

deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Reiteramos, entretanto, que para o êxito 

das aulas de Física no Ensino Médio e Ciências no Ensino Fundamental, outras áreas de 

conhecimento precisam igualmente contribuir devido a complexidade envolvendo 

assuntos de caráter CTS.  

Nesse sentido, a relação ensino-aprendizado passará a ser entendida como a 

possibilidade de despertar no aluno a curiosidade e o espírito investigador, 

reflexivo/crítico e transformador da realidade em que está inserido. Com o enfoque CTS 

o trabalho em sala de aula passa a ter outra conotação. Professores e alunos passam a 

descobrir, a pesquisar simultaneamente, a construir e/ou produzir conhecimento 

científico, que deixa de ser considerado unilateral, possibilitando um processo de 

aprendizagem dialógico.  

Porém, não basta apenas julgarmos importantes os pressupostos do enfoque 

CTS e sua consequente relevância para o contexto educacional, pois segundo Santos e 

Mortimer (2002) antes de ter em mente a introdução do enfoque CTS em sala de aula, 

em particular no Ensino Médio, deve-se introduzir uma análise adequada dos currículos. 

O que se pretende, então, é que se propiciem condições para o desenvolvimento de 
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habilidades e competências por meio de estratégias pedagógicas muito bem estruturadas 

e organizadas. As propostas para a formação dos cidadãos precisam levar em conta os 

conhecimentos prévios dos alunos, o que pode ser feito mediante a contextualização dos 

temas científicos (PINHEIROS et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS 

Nesta seção são especificados os objetivos gerais e específicos do trabalho, 

considerando o potencial de aplicabilidade em um contexto da disciplina de Física do 

Ensino Básico. 

 

      2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo central introduzir os conceitos básicos da 

Física de forma a divulgar aspectos relevantes ao ensino de Física no nível médio com 

enfoque CTS. Para tal, discutiremos: o que é ciência sob diferentes aspectos; as diversas 

formas de se definir e pensar tecnologia; e as principais formas de se interpretar a 

sociedade.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para realizar esse trabalho é necessário estabelecer os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Deslocar para um plano social e político as questões acerca do desenvolvimento, 

aplicação e implicações das tecnologias e dos conhecimentos científico, dando especial 

atenção para sociedade africana (Império Egípcio) tendo com maior destaque os 

conceitos de instrumentos de medida, radiações ionizantes e não ionizante.  

2) Identificar experiências pedagógicas de combate ao racismo e a discriminações 

em sala de aula, desfazendo os equívocos sedimentados no decorrer da história pelos 

livros didáticos em torno da figura da população negra, de sua cultura cientifica e 

tecnológica. 

3) Propor novas temáticas no sentido de trabalhar a lei 10.639/03 em sala de aula é 

de importância fundamental para reforçar a identidade e a valorização da cultura negra. 
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3.  JUSTIFICATIVA 

A história da África, presente no imaginário do Brasil, se expressa e é mantida, 

transformada nas manifestações histórico-culturais diretamente vinculadas a visão de 

mundo “atrasada”. Essas visões de mundo perpassadas pelo imaginário e reforçada 

pelos livros didáticos. Todavia, para pensar e ensinar cultura de matriz africana e 

afrobrasileira é preciso compreender sua continuidade com conhecimentos científicos e 

tecnológicos das significações que começaram a ser elaborados no continente africano.  

Segundo Munanga (2005), o desconhecimento da história da África, da cultura do negro 

no Brasil e da própria história do negro de um modo geral, por parte dos professores, é 

tido como um sério problema na tentativa de se implementar a lei em sala de aula, uma 

vez que muitos são levados pelo mito da democracia étnico-racial. Neste sentido, o 

autor afirma que a: 

 
 [...] educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a 

possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e 

inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura 

“racista” na qual foram socializados (MUNANGA, 2005, p. 17). 

  

 

Nesse sentido, apontar os elementos presentes nessas interpretações é também 

traçar estratégias para a educação das relações étnico-raciais, que tem por alvo a 

formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de 

igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, 

viver e pensar próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras 

palavras, persegue o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e ensinos em que 

se efetive a participação no espaço público que possa contribuir para uma reflexão 

critica acerca das contribuições dos povos africanos. 
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4.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são orientações que apresentam a 

física como um conhecimento que permite elaborar modelos, investigar os mistérios do 

mundo ‘invisível’ das partículas que compõem a matéria, ao mesmo tempo em 

desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e tecnologias 

quanto ao que é defendido nos PCN para o ensino de Física, a saber:  

 

Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse 

conhecimento tornou-se indispensável à formação da cidadania 

contemporânea. Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua 

para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao individuo a 

interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e 
dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da 

própria natureza em transformação (BRASIL, 2000, p.22). 

 

 

Conforme em destaque acima, ressalta-se que os avanços tecnológicos são 

instrumentos que possibilitam uma ampliação de conhecimentos, desde que o 

conhecimento tecnológico seja ensinado de forma crítica e reflexiva.  

A abordagem de temas sobre FMC na Educação Básica é defendida em 

documentos da legislação educacional brasileira PCN+ (BRASIL, 2000) e em trabalhos 

de ensino de Física (OSTERMANN; MOREIRA, 2000).  

Terrazan (1992) propõe aos professores da rede escolar alguns elementos para 

reflexão sobre esta problemática e ao mesmo tempo colher subsídios para o 

estabelecimento, da inserção da Física Moderna e Contemporânea que inclua aspectos 

da Física desenvolvida neste último século. 

Constatamos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) 

que há demanda educacional pela preparação dos estudantes com vistas a formar 

cidadãos no âmbito do exercício da cidadania, isso também é destacado que no PCN 

(BRASIL, 2000), ao apresentar algumas críticas ao ensino tradicional, que ainda 

predomina nos espaços escolares.  

Nesse sentido, deve-se abordar conteúdo de Física como instrumento para a 

compreensão do mundo, ou seja, apresentá-los ao jovem para que seja informado de sua 

existência e inserido no mundo. Tal abordagem evidência a importância da transposição 

didática e subsidia o processo de ensino- aprendizagem, colaborando com as formas de 

se pensar e agir em sala de aula. 
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Há autores (OSTERMANN; MOREIRA, 2000) que defendem alguns assuntos 

da FMC como indispensáveis para permitir aos alunos uma compreensão dos 

conhecimentos físicos pertinentes para o entendimento das novas tecnologias, visto que: 

 

Além disso, o estudo da Física deve ser compreendido pelo aluno como um 

processo de construção humana, inserida num contexto histórico e social, 

abrangendo um corpo teórico de conhecimentos científicos e tecnológicos 

que têm contribuído para o desenvolvimento de pesquisas que podem 

melhorar a qualidade de vida da sociedade (OLIVEIRA, 2006, p.21).  

 

 

Os comentários anteriores sinalizam para relevância de debater os conceitos e 

avanços da tecnologia no contexto dos jovens de forma inserir ferramentas de ensino 

interdisciplinares necessários ao conhecimento tecnológico e social espaço escolar. 

Adiante faremos exemplificações acerca das habilidades e competências pertinentes à 

presente proposta de ensino para sala de aula. 

Nas habilidades e competências em Física se faz necessário dar significados à 

estrutura dela e aos conhecimentos adquiridos, de modo que “[...] os critérios que 

orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar como referencia primeira ‘o que 

ensinar de Física’, passando centrar-se sobre o ‘para que ensinar Física’[...]” (BRASIL, 

2002, p.61), visando uma formação cientifica e social, consequentemente mais 

humanista. 

Apresentamos no Quadro 1 alguns exemplos de habilidades e competências 

que se enquadram nesta proposta de trabalho. Estas competências em Física são 

apresentadas e exemplificadas e se encaixam perfeitamente na proposta de construção e 

divulgação do guia do professor. 

 

Quadro 1 - Competências em física segundo os PCN+ 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

Na área Em Física 

Relações entre conhecimentos disciplinares, interdisciplinares e interáreas 

Articular, integrar e sistematizar fenômenos 

e teorias dentro de uma ciência, entre as 

várias ciências e áreas de conhecimento. 

Construir uma visão sistematizada dos 

diversos tipos de interação e das diferentes 

naturezas de fenômenos da física para poder 

fazer uso desse conhecimento de forma 

integrada e articulada. Por exemplo, e 



17 
 

 

conhecer que a força elástica, viscosa, peso, 

atrito, elétrica, magnética etc. têm origem 

em uma das quatro interações 

fundamentais: gravitacional, 

eletromagnética, nuclear forte e nuclear 

fraca. 

Ciência e tecnologia na história 

Compreender o conhecimento científico e o 

tecnológico como resultados de uma 

construção humana, inseridos em um 

processo histórico e social. 

Compreender o desenvolvimento histórico 

dos modelos físicos para dimensionar 

corretamente os modelos atuais, sem 

dogmatismo ou certezas definitivas. 

Ciência e tecnologia na atualidade 

Reconhecer e avaliar o desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo, suas relações 

com as ciências, seu papel na vida humana, 

sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social. 

Acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo, por exemplo, 

estabelecendo contato com os avanços das 

novas tecnologias na medicina, por meio de 

tomografias ou diferentes formas de 

diagnóstico; o uso das radiações. 

Ciência e tecnologia, ética e cidadania 

Reconhecer e avaliar o caráter ético do 

conhecimento científico e tecnológico e 

utilizar esses conhecimentos no exercício 

da cidadania. 

Reconhecer que, se de um lado a tecnologia 

melhora a qualidade de vida do homem, do 

outro ela pode trazer efeitos que precisam 

ser ponderados quanto a um 

posicionamento responsável. Por exemplo, 

o uso de radiações ionizantes apresenta 

tanto benefícios quanto riscos para a vida 

humana. 

Fonte: BRASIL (2002, p. 66-68). 

 

De acordo com Quadro 1, a articulação, a integração e a sistematização dos 

fenômenos e teorias dentro de uma ciência possibilitam conhecer e avaliar o 

desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as ciências, seu papel 

na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social. Desta 

forma, estabelece um contato mais crítico e sem dogmatismo acerca dos avanços 
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tecnológicos de forma integrada e contextualizada, tendo como exemplo o uso de 

radiações ionizantes em termos de benefícios para a saúde humana e riscos devido às 

exposições em procedimentos diagnósticos. 

Com relação aos temas estruturadores do ensino de Física presente nos PCN+ 

(BRASIL, 2002), seis deles foram privilegiados e delineados para integrarem os 

objetivos a serem atingidos pela escolarização em nível médio, interessando-nos, em 

particular, o tema Matéria e Radiação. 

Como justificativa para a escolha deste tema, ressaltamos a importância do 

estudo das radiações e suas interações com a matéria, tomando como base os modelos 

que constituem a matéria, os tipos de radiações presentes no cotidiano, às interações das 

radiações com meios materiais, os efeitos biológicos das radiações, assim como 

medidas de proteção e radiações ionizantes. Propiciando uma abordagem e uma 

compreensão dos fenômenos associados a essas interações e ampliando, dessa maneira, 

o entendimento do universo físico e microscópico. 

 

O cotidiano contemporâneo depende, cada vez mais intensamente, de 

tecnologias baseadas na utilização de radiações e nos avanços na área da 

microtecnologia. Introduzir esses assuntos no ensino médio significa 

promover nos jovens competências para, por exemplo, ter condições de 
avaliar ricos e benefícios que decorrem da utilização de diferentes radiações, 

compreender os recursos de diagnóstico médico (radiografias, tomografias 

etc.), acompanhar a discussão sobre problemas relacionados à utilização de 

energia nuclear [...]. (BRASIL, 2002, p.77). 

 

 

De acordo com os PCN+ (2002), o amplo conhecimento acumulado na Física, 

ao longo da historia da humanidade, não tem como ser contemplado na totalidade 

durante o ensino médio. Na maioria das vezes os critérios para definir os conteúdos são 

restritos à própria estrutura da Física, não almejando o sentido mais amplo da formação 

cidadã desejada. Nesse sentido, conhecimentos sobre Física Médica são uma ferramenta 

para a compreensão do mundo, de forma que a Física deve ser apresentada ao aluno 

como instrumento capaz de fazer com que pense e compreenda os fenômenos naturais. 

A ação norteadora pedagógica precisa deixar de ter como referência primeira 

“o que ensinar de Física”, e passa centrar-se em “para que ensinar Física” (BRASIL, 

2002, p 58). Por exemplo, ao ensinar conteúdos de eletrostática como tópicos 

indispensáveis para a compreensão da eletrodinâmica e do eletromagnetismo, corre-se o 

risco de apresentá-los distantes da realidade dos estudantes. Todavia, se a referência é 
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“para que ensinar Física”, o jovem para lidar com situações cotidianas e reais (BRASIL, 

2002). 

O conhecimento adquirido sobre eletrostática respalda os conceitos básicos 

para compreender o magnetismo, por exemplo, como funciona um solenoide em sua 

concepção como agrupamento de espiras de corrente. Baseando-se em “para que ensinar 

Física” podemos transcender os conteúdos ensinados em sala de aula para permitir que 

os conceitos de magnetismo possam contribuir com os conhecimentos de Física Médica, 

possibilitando entendimentos sobre quando pacientes são submetidos a um exame de 

ressonância magnética, visto que, o cilindro que o envolve é um grande solenoide que 

gera um campo magnético. 

Portanto, há carência de proposta de ensino-aprendizagem, que abordem a 

necessidade do jovem em adquirir competências para trabalhar com situações já 

vivenciadas por eles. Com isso, o conhecimento a ser aprendido deve ser concebido 

numa visão humanista abrangente para o perfil cidadão que se deseja formar. As 

competências como eixo organizador do trabalho docente contemplam os objetivos da 

educação, sendo uma ferramenta para a ação dos professores (DIAS, 2013). 

Algumas competências são comuns a todas as etapas do aprendizado e outras 

são específicas das fases mais avançadas, como o nível médio. Elas ganham um sentido 

bem determinado, por exemplo, com a introdução de modelos explicativos que 

constroem as abstrações indispensáveis, cabendo ao educador listar, selecionar e 

organizar os objetivos em torno dos quais, para ele, tem mais relevância se aplicar nas 

escolas (DIAS, 2013). 

Para permitir um trabalho mais integrado, as competências já foram 

organizadas em diferentes categorias, mas que se correlacionam, nos PCN+ (BRASIL, 

2002), a saber: “investigações e compreensão”, “linguagem física e sua comunicação” e 

“contextualização histórica e social”. 



20 
 

 

5.  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia foi realizada com o objetivo avaliar os conhecimentos prévios 

de uma turma da 3º serie do ensino médio, no âmbito da Física na rede estadual de 

ensino do Rio de Janeiro, com uma turma total de 38 alunos, na faixa etária de idade de 

18 até 30 anos, com dois tempos de 50 minutos. Neste trabalho, a descrição da 

metodologia de ensino: 

 Avaliar os conhecimentos dos alunos e posteriormente fazer a introdução 

dos coutos programáticos. 

 O professor entrega o Questionário Inicial com perguntas que relacionam 

o tema abordado com a experiência e o conhecimento pessoal de cada aluno ver quadro 

seguir. 

Quadro 2 – Questionário Inicial 

 

1- Dê exemplos acerca da função do Físico. 

2-Dê exemplos de física da radiação ionizante e não ionizantes. 

3- Já ouviu falar das Pirâmides do Egito? 

4- Quem inventou o primeiro reator nuclear? 

5- você conhece alguns Físicos negros/as? 

6- Você conhece Cientista mulheres? 

7- você conhece cientistas africanos? 

8- você já ouvi falar Aceleradores de Partículas? 

Fonte: (O autor, 2017). 

 

Propósito das perguntas: 

 Além de fazê-los começar a pensar sobre os assuntos da Física Básica e temática com 

questões raciais, o Questionário Inicial servirá como um pré-teste (ou avaliação 

diagnóstica). 

 Posteriormente são apresentados os vídeos e/ou filmes com o intuito de avaliar o 

interesse dos alunos e suas eventuais dúvidas. 

 O professor apresenta um seminário com abordagem da “Física faraó” relacionado aos 

sistemas de medida, dos povos egípcios, no período faraônico. 
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 O professor apresenta um seminário com temática a cerca da Física das Radiações 

relacionados à história e ciência africana e sorteia alguns temas para futuras 

apresentações (seminários) dos alunos.  

 

Quadro 3:Temas dos seminários 

 

1- Cheikh Anta Diop ( carbono 14). 

2- Dê exemplos de física da radiação ionizante e não ionizantes. 

3- As Pirâmides do Egito. 

4- Quem inventou o primeiro reator nuclear? 

5- Mulheres na Ciência  

8- Aceleradores de Partículas. 

Fonte: (O autor, 2017). 

 

Quadro 4: Estruturação geral das didáticas  

 

ATIVIDADES 1 

 

1ª etapa: Questionário Inicial 

 

I.O professor entrega o Questionário Inicial 

com perguntas que relacionam o tema 

abordado com a experiência e o 

conhecimento pessoal de cada aluno. 

II. Além de fazê-los começar a 

pensar sobre os assuntos da Física da 

Radiação, o Questionário Inicial servirá 

como um pré-teste (ou avaliação 

diagnóstica inicial). 
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2ª etapa: Abertura de aula com 

dois Vídeos 

Vídeo1: “Estrelas Além do 

Tempo” (apresentado o trailer no seminário 

2) 

Vídeo 2:“ Cientistas e inventores 

negros “ Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=h0hv9f

g88n8. Acesso em: 23 Set 2016. 

 

 

 

I. O professor faz uma 

introdução geral da origem da radiação e 

suas aplicações em tela e apresenta e 

discute dois Vídeos Instrucionais. Um com 

temática da invisibilidade de mulheres 

negras na ciência. Já o vídeo 2 mostra 

alguns cientistas e inventores negros. 

 

ATIVIDADE 2 

 

3ª etapa: Discussão sobre o 

Questionário Inicial e um Vídeos 3  

 

 

O professor comenta as respostas 

apresentadas no Questionário Inicial, e 

debate os conceitos importantes construindo 

com os alunos correlações com os aspectos 

destacados nos dois Vídeos Instrucionais. 

Desta forma, o professor seguirá os 

seguintes eixos: 

I. O quanto às radiações 

ionizantes o afetaram/afetam? 

II. O que pensam sobre seus 

efeitos biológicos? 

III. O que pensam sobre os 

conhecimentos novos em tela? 

https://www.youtube.com/watch?v=h0hv9fg88n8
https://www.youtube.com/watch?v=h0hv9fg88n8
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IV. Quais as relações entre os 

conhecimentos físicos e o problema quando 

pacientes são submetidos a exames Médicos 

para diagnóstico? 

V. Energia Nuclear e natureza 

ondulatória. 

 

 

4ª etapa: Sistematização da 

discussão sobre o Questionário Inicial e um 

Vídeos 3 e 4  

 

 

I. O professor sistematiza no 

quadro da sala de aula os principais 

aspectos levantados pelos estudantes 

durante a discussão sobre o Questionário 

Inicial e um Vídeo Instrucional com 

abordagem em exame ultrassonografia e 

outro com destaque na proteção e controle 

de exame odontológico. 

 

ATIVIDADE 3 

 

5ª etapa: Texto de Apoio Didático 

 

I. O professor faz uma 

explanação sobre aspectos centrais da Física 

Nuclear (Aplicações), entregando, em 

seguida, o Texto de Apoio Didático. 

II. Após sua leitura, cada dupla 

de alunos recebe o Questionário de Apoio 

ao Texto com perguntas relacionadas 

diretamente ao Texto de Apoio Didático. 

 

6ª etapa: Questionário de Apoio ao 

texto 

 

I. Enquanto os alunos 

estiverem respondendo o Questionário de 

Apoio ao Texto, o professor se movimenta 

pela sala de aula para esclarecer eventuais 

dúvidas e instigar reflexões críticas acerca 
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do texto. 

 

ATIVIDADE 4 

 

 

7ª etapa: Discussão sobre o Texto 

de Apoio Didático e seu Questionário de 

Apoio ao Texto 

 

 

O professor apresenta uns seminários (1, 2 e 

3) para aprofundamento do assunto e 

disponibiliza assuntos para futura 

apresentação de seminários por parte dos 

alunos. 

 

8º etapa: Sistematização da 

discussão sobre o Texto de Apoio Didático 

e seu Questionário de Apoio ao Texto 

 

I. Os alunos apresentam 

seminários com temas disponibilizados com 

antecedência e nesse momento relacionando 

alguma questão com temáticas étnicas 

raciais. 

 

ATIVIDADE 5 

 

9º etapa: Considerações finais 

sobre a atividade diagnóstica 

 

O professor espera que os 

estudantes forneçam respostas positivas e 

façam considerações relevantes sobre as 

radiações e seus efeitos.  Realiza duas 

perguntas sobre os vídeos, seguindo as 

vertentes abaixo: 

I. Qual a importância de 

abordar os conceitos de radiação na escola? 

Justifique. 

II. Como podemos verificar a 



25 
 

 

resposta e respectiva justificativa para a 

pergunta anterior? 

III. Proposta de pesquisa sobre 

temática Étnico-racial. 

 

10ª etapa: Questionário Final 

O professor entrega o Questionário 

Final (igual ao Questionário Inicial) para os 

alunos responderem individualmente 

novamente. Dessa forma, o professor 

poderá avaliar se houve avanço na 

compreensão dos alunos a respeito dos 

novos conhecimentos adquiridos, ou seja, se 

alguns dos objetivos almejados foram 

satisfatórios para cada aluno. Esse 

Questionário Final representa, então, um 

pós-teste (ou avaliação final). 

Fonte: (Adaptado de SANTOS, 2012, p.70-73). 
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6.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Nesta seção serão apresentados os resultados dos testes e pre testes 

mencionado ao longo do texto. 

Nas figuras 6.1, 6.2 e 6.3 verifica-se levantamento diagnostico, com o objetivo 

de conhecer sobre conhecimentos adquiridos dos alunos/as sobre temas relacionados ao 

conhecimento cientifico e tecnológico africano. Assim, constata-se que a relação de 

conhecimento sobre ciência é mínimo e já com relação ao trabalho é alta, pode-se 

conjecturar a ideia estereotipada com relação à população negra. Já na figura 6.3 os 

alunos não responderam e/ou desconhece sobre alguma referencia de físico/a africano/a. 

 

Gráfico 1 - Sobre conhecimentos sobre ÁFRICA. 

 

        Fonte: (O autor, 2017). 

 

Gráfico 2: Relacionado as resposta dos alunos/as, com diferentes temas. 

 

 

         Fonte: (O autor, 2017). 
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. 

    Gráfico 3: Relacionado as resposta de alunos/as, para físicos de diferentes 

continentes. 

 

              Fonte: (O autor, 2017). 

  

 Em sequência a metodologia, já descrita, após os seminários de 

aprofundamentos em temas relacionados a ciência e cultura  africana , foram feitas 

perguntas com as mesmas temáticas e observa-se que houve um acumulo e 

entendimento dos assuntos trabalhados em sala de sala, alguns até ficaram espantados 

tamanha repercussão nos debates, tendo vista que estava rompendo paradigmas. Desta 

forma, consta-se uma crescente evolução vide figuras 6.4, 6.5 e 6.6. 

 

Gráfico 4: Pós-teste sobre conhecimentos sobre África. 

 

      Fonte: ( O autor, 2017). 
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Gráfico 5: Pós-teste das respostas dos alunos/as, com diferentes temas. 

 

                Fonte: (O autor, 2017). 

 

 

Gráfico 6: Pós-teste das respostas de alunos/as, para físicos de diferentes continentes. 

 

             Fonte: (O autor, 2017). 
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7.  CONCLUSÕES PARCIAIS 

No inicio do ano de 2016, os professores da rede pública de ensino decidiram 

em Assembleia Geral Extraordinária, movimento paredista por tempo indeterminado. 

Assim, o andamento da sequência do projeto teve que sofrer algumas adaptações ao 

longo do ano, tendo em vista que também foi realizada a copa das confederações no Rio 

de Janeiro.  

Algumas Considerações Práticas pedagógicas precisam estabelecer 

compromisso em relação à promoção de uma educação étnico-racial. Nossos resultados 

(preliminares) revelam que os desafios são muitos, mas é preciso revalidar o fazer 

pedagógico inserido nos desafios das mudanças de valores, de lógicas e de 

representações sobre o outro, principalmente, aqueles que fazem parte dos grupos 

historicamente excluídos da sociedade.  

Nessa perspectiva, nossa proposta, cumpre seu papel formativo e se constitui 

numa estratégia para capacitar futuros professores de Física a não só produzirem 

materiais de ciências integrando os recursos de comunicação e informação, mas também 

materiais que atendam a uma demanda da legislação (lei 10.639/2003), oportunizando 

tratar sobre temáticas étnico-raciais nas salas de aulas.  

Finalmente, nós professores de Física temos que nos posicionar, como 

brasileiros diante dessa luta histórica; e como docentes diante das práticas multiculturais 

em sala de aula. Precisamos assumir o compromisso político explícito diante da questão 

racial, participando e colaborando para a construção de uma escola democrática. O 

conhecimento científico não pode se limitar as salas de aula, mas contribuir 

significativamente na construção da identidade brasileira permitindo a releitura de 

visões hegemônicas do mundo. De forma que entendemos que essa investigação nos 

insere neste compromisso.  

Vale ressaltar que houve aprendizado significativo junto à produção de 

conhecimento, no entanto, o projeto sinaliza dificuldades em evidenciar mulheres na 

ciência. Nesse sentido, a partir deste apontamento, esperamos despertar o interesse de 

continuidade de outros projetos pedagógicos que busquem investigar tal demanda, 

considerando a importância e necessidade de pensar estas questões pertinentes ao debate 

de raça e gênero.  

7.1 Perspectivas Futuras  
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 Continuidade na sequência do desenvolvidos deste trabalho foi observada que a 

proposta pedagógica utilizada pode sofrer diversas modificações para sua atualização e 

aplicação. Sendo assim, seria interessante que fossem executados os seguintes 

trabalhos: 

 Desenvolvimento de aparato experimental de FMC. 

 Pesquisa sobre mulheres nas ciências. 
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APÊNDICE A – MATERIAIS DIDÁTICOS 

  

Materiais didáticos (apresentação em sala de aula): 

 

Seminário 1:  
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Seminário 2:  
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36 
 

 

 

 

Seminário 3 (vídeos):  

O vídeo a seguir (Os curiosos-Raios X) apresenta o tema Raios X, que engloba a 

discussão sobre descoberta, equipamentos para geração e suas aplicações. A discussão 

inicial é em torno de sua descoberta acidental por Roentgen, da dificuldade em 

estabelecer sua natureza e como, apesar disso, sua utilização em Medicina foi imediata, 

dando origem a uma área denominada de radiologia. Nele, duas equipes de curiosos 

visitam, respectivamente, um Laboratorio Radiólogico e um Laboratorio de 

Cristalografia, inteirando-se assim das aplicações dos Raios X nessas áreas de trabalho. 

 

Vídeo 1- Origem do Raios X e sua aplicação (Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscaGeral.html?q=raios%20X. Acesso em:07  Jun 2006. 

No vídeo do programa estação saúde (ver Vídeo 2) é debatida a relevância da 

tecnologia em favor da saúde. O tema do programa exibido foi ultrassonografia, que 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscaGeral.html?q=raios%20X
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com seus modernos recursos tecnológicos vieram a proporcionar aos médicos todos os 

meios necessários para um diagnóstico preciso, além de ajudar na prevenção de 

doenças. Ademais, é mencionada a importância do exame durante a gravidez, com o 

intuito revelar o sexo do bebê e mostrar partes físicas, assim como estimar peso e altura. 

 

 

                 Vídeo 2-Exame de ultrassografia. Disponivel em: http://www.youtube.com/watch?.  

                 Acesso em 07 Agos 16. 

 

O video com a descrição de orientação de proteção radiológica e controle de 

qualidade de imagem em radiologia oral discute a importância do uso das vestimentas 

de proteção. Além disso, recomenda normas vigentes sobre a melhor maneira de 

utilizar/manusear os equipamentos emissores de radiação. 

 

 

Vídeo 3- Proteção e controle de exame odontologico (Disponivel em: 

http://www.youtube.com/watch?v=I-87BtMrjbI). Acesso em 07 jul 16. 

 

 

 Alunos/as apresentando seminários temáticos em sala de aula: 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=I-87BtMrjbI
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Figura A1: Alunos apresentando seminário 

 

Fonte: (O autor, 2017). 

Figura A2: Alunos apresentando Físico Nuclear 

 

Fonte: (O autor, 2017). 

Figura A3: Alunos apresentando Mulheres na Ciência  

 

              Fonte: (O autor, 2017). 
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Figura A4: Alunos apresentando Seminário 

 

Fonte: (O autor, 2017). 

 

 

Figura A5: Cerimônia de formatura da turma 

 

Fonte: (O autor, 2017). 
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ANEXO A – DESCRIÇÃO DA ESCOLA 

 

1 – Identificação da Escola 

O Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro está localizado à rua Molière, 10 – 

Irajá, próximo ao DNER e a Avenida Brasil. É uma escola compartilhada com a 

Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro – Secretaria de Estado; com a escola do o mesmo 

nome; sendo utilizada pelo Estado no horário noturno. 

O ambiente administrativo e técnico – pedagógico, consta de: 

 Sala da direção compartilhada com secretaria, sala de coordenação, sala de arquivo e 

almoxarifado; 

  Sala dos professores compartilhada com a sala de Leitura; 

  Banheiros para pessoal docente e administrativo, masculino e feminino. 

 O ambiente pedagógico, além das 08 salas de aula, que são cedidas pela prefeitura, 

consta de: Banheiros masculinos, femininos e Refeitório. 

Ambiente cultural e lazer 

 Excelente quadra coberta usada para aulas de Educação Física, Culminância de 

Projetos e Eventos. 

Sala de Leitura compartilhada com sala dos professores 

  A escola possui uma vizinhança praticamente residencial, servida de comércio 

nas proximidades; como padaria, açougue, sacolão, supermercados, bares e lanchonetes. 

Está bastante próximo do CEASA e do Shopping Via Brasil, servida por comércio 

variado, bancos, hospitais e linhas de ônibus, provenientes de quase todos os bairros da 

cidade. 

  A região onde está o colégio é urbanizada, e contamos com o sistema de água 

tratada, rede de esgoto, coleta de lixo, energia elétrica e rede telefônica e informática. 

Perfil socioeconômico 

O Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro recebe alunos provenientes dos 

bairros de Irajá, Acari e Coelho Neto. Mas a maioria pertence a comunidade de Acari 

e/ou Areal/ Amarelinho, onde temos o mais baixo índice de desenvolvimento humano 

da cidade. 

Público Atendido 

Quanto ao público do Colégio Estadual Conde Pereira Carneiro, em sua grande 

maioria, são alunos oriundos da Escola Municipal Conde Pereira Carneiro e das escolas 

de entorno. Por ser uma escola noturna, muitos vêm de curso e do próprio trabalho. 
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Esses discentes são jovens; alguns sem perspectivas maiores para o futuro, outros 

definindo metas para um futuro melhor, oportunizando, dignamente aos familiares um 

lar com mais respeito e conscientização da autoestima. 

Perfil Cultural 

A maioria dos alunos tem acesso à televisão, rádio, celulares e computadores 

(lan house) como meios de informação. A leitura se restringe ao ambiente escolar. Não 

costumam frequentar teatros, cinemas ou outras apresentações artísticas. Com exceção 

do baile de sexta-feira que é o grande atrativo cultural dos jovens e adolescentes.  

 

 Nossa Visão de Futuro 

Seremos uma escola de referência e qualidade de ensino em nossa cidade, 

primando pela qualidade e criatividade no ensino que ministramos, pelo trabalho 

participativo, eficaz, inovador e responsável desenvolvido pela nossa equipe, 

respeitando nossos alunos, pais e comunidade escolar, contribuindo para uma sociedade 

onde se efetive o princípio da igualdade. 

  

Nossa Missão 

Estabelecemos como nossa missão preservar o nome da escola como referência, 

proporcionar um ensino de qualidade em nossa cidade, assegurando aos nossos alunos 

uma educação crítica, participativa e de excelência. Promover um ambiente de 

qualidade para que os alunos aprendam. Este ambiente deve ser proporcionado tanto 

pelos funcionários quanto pelos alunos. Também devemos: 

 

 Formar e informar o corpo discente; 

 Acolher os alunos, considerando o cotidiano e as diferenças; 

 Estimular o processo de ensino aprendizagem; 

 Desenvolver a autoestima dos alunos; 

 Desenvolver cidadãos participativos e críticos dentro da sociedade. 

 

Nossos Objetivos Estratégicos 

 Melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

 Melhorar o resultado da escola 
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Metas 

 Reduzir os índices de evasão/abandono escolar, desta etapa de escolaridade; 

aumentar a média da escola do Ensino Médio; 

 Diminuir em 50% o percentual de alunos no padrão de desempenho “Baixo“, nas 

disciplinas avaliadas; 

 Diminuir o número de alunos que chegam atrasados; 

 Reduzir o alto índice de faltas por bimestres. 

 

Sabemos que essas metas só serão alcançadas por uma mudança mais ampla no 

comportamento de toda a escola. Por isso, temos ainda a ambição de: 

(a) fomentar a melhoria do clima escolar, no que se refere ao respeito, solidariedade e 

disciplina; 

(b) oferecer condições para a melhoria da formação e das condições de trabalho dos 

profissionais da escola; 

(c) promover uma cultura de avaliação como instrumento de aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem; 

(d) apoiar a gestão participativa e guiada por resultados; 

(e) contribuir para a melhoria do ambiente físico escolar com relação a instalações e 

equipamentos. 


