
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 
 

Área: Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Adriano Pedrosa 
 
 
 

 

DO BIG-BANG AO URÂNIO: 

As Nucleossínteses Primordial, Estelar e Explosiva - Uma abordagem para o 

Ensino Médio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2013 



 

Luis Adriano Pedrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO BIG-BANG AO URÂNIO: 

As Nucleossínteses Primordial, Estelar e Explosiva - Uma abordagem para o 

Ensino Médio. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Ciências e Matemática - Área: Física. 
 
Orientador:  Prof. Dr. Lev Vertchenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2013 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

 

 Pedrosa, Luis Adriano 

P372d             Do big-bang ao urânio: as nucleossínteses primordial, estelar e explosiva - 

uma abordagem para o ensino médio / Luis Adriano Pedrosa.  Belo Horizonte, 

2013. 

                       168f.: il. 

                       

Orientador: Lev Vertchenko 

                        Dissertação (Mestrado)- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. 

                        

      1. Teoria do big bang - . 2. Relatividade (Física).  3. Cosmologia.  4. Física 

(Ensino Médio) – Estudo e ensino. 5. Elementos químicos. I. Vertchenko, Lev. II. 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática. III. Título. 

                       

                                                                                  CDU: 523.1:37.02 

 



 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todos que de alguma maneira colaboraram com o meu trabalho; 

Ao meu orientador, professor Dr. Lev Vertchenko, pela dedicação e 

empenho com que conduziu a minha orientação; 

Aos demais professores do Mestrado e funcionários da PUC; 

A minha esposa Alessandra e a Daniel, que sempre se interessou em saber 

sobre o que eu estava escrevendo; 

Aos meus familiares em especial, aos meus pais que sempre me 

incentivaram nos estudos e proporcionaram condições para que eu pudesse 

chegar até aqui; 

Ao meu filho Lucas, por acreditar sempre em mim e por me dar razões para 

seguir em frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros." 

Carl Yastrzemski 

 



 

RESUMO 

 

Esta dissertação de Mestrado em Ensino de Física tem como objetivo o 

desenvolvimento um material didático sobre o Big-Bang e a nucleossíntese dos 

elementos químicos da Tabela Periódica, para ser utilizado em salas de aula do Esino 

Médio tomando como referencial teórico a Teoria Sócio-Interacionista de Lev 

Vygostsky. Foi desenvolvido um conjunto que engloba a apresentação de um vídeo, 

pequenos textos para serem utilizados em sala e textos complementares para serem 

lidos em casa, listas de exercícios, jogos de palavras cruzadas e caça palavras que, 

adaptados, pretendem explorar o tema de forma lúdica. Há também um texto de apoio 

para o professor que trata do tema com a profundidade necessária à complementação 

dos conhecimentos do docente. Analisa também os resultados de pesquisa realizada 

com 89 alunos das três séries do Ensino Médio a fim de levantar as concepções 

espontâneas que estes apresentam a respeito do tema e com um grupo de professores 

de Física para determinar a relevância do tema. Os resultados das pesquisas foram 

determinantes para a escolha da forma de sua abordagem. Foi também desenvolvido 

material composto por textos complementares que tratam de assuntos relacionados à 

Cosmologia para servir de fonte de informação para os docentes. Os resultados obtidos 

indicam  que o assunto, além de despertar o interesse dos alunos, é capaz de promover 

o aprendizado do conteúdo proposto. 

 

Palavras-chave: Big-Bang. Nucleossíntese. ensino de Física. Estratégias. sócio-

interacionismo. 

 



 

ABSTRACT 

 

This Master's thesis in Physics Teaching aims to develop didactic material on the Big- 

Bang nucleosynthesis and the chemical elements of the Periodic Table, to be used in 

classrooms Eastern ESINO taking as theoretical framework the Theory of Socio- 

Interactionist Lev Vygotsky. A set which includes a video presentation, short texts for use 

in the classroom and supplementary texts to be read at home, lists of exercises, games, 

crosswords and word searches that adapted intend to explore the subject in a playful 

manner was developed. There is also a supporting text for the teacher who comes to the 

topic in sufficient depth to complement the expertise of faculty. It also analyzes the 

results of research conducted with 89 students from three high school to raise 

spontaneous conceptions they have about the topic and a group of physics teachers to 

determine the relevance of the topic. Research results were decisive for the choice of 

the form of his approach. Was also developed composite material for supplementary 

texts dealing with issues related to cosmology to serve as a source of information for 

teachers. The results indicate that the issue beyond arouse the interest of students, is 

able to promote learning of the proposed content. 

 

Keywords: Big-Bang. Nucleosynthesis. physics teaching. Strategies. socio-

interactionism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O final do Século XX e o início do Século XXI tem sido palco de uma das 

maiores revoluções na história humana, pois vivemos um tempo em que a ciência e 

a tecnologia e suas aplicações estão presentes no dia a dia. 

Segundo estatísticas da ONU, em 2013, num mundo de sete bilhões de seres 

humanos, seis bilhões possuem celular e, somente no Brasil, são 266 milhões de 

aparelhos. Além disso, 93,7% dos lares brasileiros possuíam aparelhos de TV em 

2010 (IBGE, 2010) e até 2016 o Brasil terá um computador por habitante e 96% 

destes terão acesso à Internet (FGV, 2013).  

Milhares de sites com conteúdos relacionados à ciência e à tecnologia estão à 

disposição de todos aqueles interessados no assunto com extrema facilidade e, 

programas educativos e documentários científicos que abordam temas atuais como 

conteúdos relativos aos mais recentes desenvolvimentos científicos são comuns nos 

canais da TV paga e na TV aberta. 

Somos bombardeados diariamente com informações sobre novos tratamentos 

médicos, engenharia genética, biotecnologia e novas substâncias capazes de 

realizar milagres e novas descobertas da Cosmologia ampliam o nosso 

entendimento do funcionamento do Universo.  

Apesar disso, nossos jovens não possuem os conhecimentos básicos 

necessários à compreensão de temas tão atuais apesar dos esforços existentes no 

sentido de proporcionar o acesso dos estudantes a estes temas tanto no Ensino 

Fundamental, quanto no Ensino Médio, mas tal movimento esbarra em dificuldades 

que contribuem para o insucesso dessas abordagens em sala. 

Algumas das dificuldades residem na falta de conhecimento ou preparo dos 

professores para lidar com estes conteúdos e a aversão às mudanças na forma de 

ensinar além da inexistência de laboratórios de ciência na maioria das escolas aliada 

a falta de equipamentos apropriados (MONTEIRO; NARDI; BASTOS FILHO, 2009). 

Finalmente, a falta de estruturação destes conteúdos desde as séries iniciais do 

ensino básico contribui para esta situação. 

No ensino de Física, este quadro não poderia ser diferente, pois, grande parte 

dos professores não se sente preparados para lidar com estes temas em sala de 

aula. 
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O currículo de Física do Ensino Médio ainda é concebido de forma a 

privilegiar os conteúdos de Mecânica, Óptica e Eletromagnetismo, temas da Física 

Clássica, importantes, mas não suficientes para proporcionar uma compreensão 

global da Física pelos estudantes, inseridos como estão no mundo contemporâneo 

(JARDIM, 2011). 

Mas, como entender o funcionamento do Universo sem as devidas 

ferramentas para tal e como compreender os seus princípios e modelos se a Física 

ensinada em sala de aula ainda hoje se restringe praticamente ao ensino da Física 

Clássica? 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCN (MEC, 

2000) e os complementos presentes nos PCN+ (MEC-SEMTEC, 2002), são bastante 

claros em seus propósitos quanto às competências que deverão ser adquiridas 

pelos alunos no Ensino Médio.  

 
A presença do conhecimento de física na escola média ganhou um novo 
sentido a partir das diretrizes apresentadas nos PCN. Trata-se de construir 
um a visão da física que esteja voltada para a formação de um cidadão 
contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 
intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após 
a conclusão do Ensino Médio não venham a ter mais qualquer contato 
escolar com o conhecimento em física, em outras instâncias profissionais ou 
universitárias, ainda assim terão adquirido a formação necessária para 
compreender e participar do mundo em que vivem.  
(BRASIL, 2002. In A física no Ensino Médio, p. 01). 

 
Os PCN+ prosseguem afirmando que as competências adquiridas pelos 

estudantes de Física devem permitir que eles possam lidar com os fenômenos 

naturais e tecnológicos no seu cotidiano.  

Da análise do excerto acima, e à luz do recomendado nos PCN, temos a 

impressão que vivemos no século XXI, mas, ensinamos Física do Século XIX.  

É necessário, então, que se promova uma reestruturação das práticas de 

ensino, uma atualização dos conteúdos e o aproveitamento das novas tecnologias 

disponíveis para proporcionar um aprendizado que rompa com a limitação da 

educação fragmentada e exclusivista adotada hoje nas salas de aula.  

Em outras palavras, o que se ensina deve ser pertinente aos tempos atuais, 

um ensinar e um aprender condizentes com as necessidades da vida moderna que 

busque um amplo e real entendimento do papel que cada um desempenha na 

sociedade. 
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Ainda, segundo os PCN, é desejável que as composições curriculares 

tradicionais sejam substituídas na medida do possível por uma perspectiva 

interdisciplinar possibilitando o entendimento da ciência como um todo integrado, 

não fragmentada ou composta por áreas estanques e sem diálogos entre as suas  

disciplinas. 

Este trabalho procura analisar a relevância do ensino da Física Moderna e 

Contemporânea no Ensino Médio, mormente a evolução do Universo e o surgimento 

dos elementos químicos a partir dos processos de nucleossíntese.  

Procuramos demonstrar a importância deste tema como forma de possibilitar 

aos estudantes a apropriação de conhecimentos importantíssimos para a sua 

interação com o mundo contemporâneo e, principalmente, a criação de uma ponte 

entre a Física e as demais disciplinas científicas com as quais os estudantes têm 

contato, com destaque para a Biologia e a Química. 

Como atividade inicial, elaboramos uma pesquisa a ser aplicada junto aos 

alunos a fim de levantar as concepções espontâneas dos mesmos a respeito da 

formação dos diversos elementos químicos presentes na Tabela Periódica. 

Esta pesquisa, aplicada a turmas das três séries do Ensino Médio de uma 

escola da rede pública da cidade de Raposos/MG e de uma escola da rede privada 

de ensino da cidade de Nova Lima/MG contou com a participação de 89 alunos. E, a 

análise dos resultados obtidos foi o ponto de partida para a elaboração de um 

material didático sobre o tema que posteriormente foi testado, aplicando-o em sala 

de aula. 

Antes, porém, analisamos diversos livros didáticos de Física e Química do 

Ensino Médio com o intuito de perceber como o tema é abordado nos mesmos e, 

caso ocorra, com qual profundidade esta abordagem é feita. Assim, pudemos 

perceber da análise destes materiais que, em sua grande maioria o tema não é 

tratado ou é discutido de forma bastante superficial. 

Alguns dos livros se resumem a abordar a fusão e fissão nucleares com 

propósitos de produção de energia para uso humano ou para fins bélicos e, em 

alguns poucos, a abordagem da fusão termonuclear presente no Sol e nas estrelas, 

como a responsável pela produção de energia nestes astros, se limita somente à 

fusão do Hidrogênio em Hélio. 

Em nossa breve pesquisa foi possível confirmar os resultados obtidos por 

Dominguini, que apontam que os conteúdos relacionados à Física Nuclear são muito 
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pouco abordados nos livros didáticos do Ensino Médio (Dominguini et. al., 2012), 

nada sendo mencionado a respeito do surgimento de todos os outros elementos 

químicos presentes na natureza. 

Mas, então, a pergunta: 

Como surgiram os outros elementos químicos além do Hidrogênio e do Hélio 

e o que a Teoria do Big-Bang pode nos dizer a esse respeito? 

Por si só, estas questões, tão fundamentais, justificam uma análise mais 

profunda do porque serem negligenciadas pelos professores no Ensino Médio. 

 
Descrição do trabalho 
 

No capítulo 2 deste trabalho trataremos das razões para se ensinar Física 

Moderna e Contemporânea no Ensino Médio e como a Cosmologia e os temas 

relacionados a ela, e que são o objeto deste trabalho, podem ser abordados neste 

nível de ensino.  

O capítulo 3 apresenta os fundamentos teóricos baseados na Teoria Sócio-

interacionista de Lev Vygotsky que nos nortearam para desenvolvermos o material 

didático supra citado.  

Nesta perspectiva, as interações sociais desempenham um papel 

determinante na aprendizagem, onde professor e aluno devem participar ativamente 

do processo. Assim, ao planejarmos o material didático a tivemos sempre em mente. 

No capítulo 4, fazemos uma análise dos conceitos espontâneos dos alunos do 

Ensino Médio sobre o tema a partir do questionário aplicado aos alunos das duas 

escolas mencionadas anteriormente e desta análise partiram também contribuições 

significativas para a concepção do material didático. 

O capítulo 5 trata das opiniões dos professores de Física quanto à pertinência 

do ensino da Teoria do Big-Bang e da nucleossíntese dos elementos químicos a 

alunos do ensino médio.  

Para tal, enviamos aos docentes uma cartilha desenvolvida com o intuito de 

servir de referência ou fonte de informação sobre o tema para aqueles que 

porventura não tenham conhecimentos do assunto ou que, eventualmente, tenham 

perdido contato com ele.  

Junto da cartilha enviamos um pequeno questionário de pesquisa e os 

resultados da análise das respostas foram muito importantes para decidirmos sobre 
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o que deveria ser abordado do assunto e qual o nível de aprofundamento a ser 

adotado. 

Ao final do trabalho apresentamos as considerações finais e concluímos 

destacando os pontos que merecem atenção por serem da maior importância para 

os professores que desejarem abordar o tema em suas aulas. 

Os apêndices A, B e C são compostos pela cartilha dos professores e pelas 

duas unidades do material didático respectivamente. Neles, procuramos abordar o 

assunto de forma objetiva e clara, eliminando dentro do possível todo o tratamento 

matemático, evitando assim, complicações desnecessárias. 

Na cartilha do professor acreditamos ter incluído conteúdo com o nível de 

profundidade adequado para que dele se obtenha uma boa fonte de informação que 

proporcione as condições necessárias para conduzir as aulas com confiança. Este 

material é composto por um texto escrito por este autor a partir de trabalhos 

relacionados ao assunto, de diversos autores, que estão listados nas referências. 

No material didático desenvolvido para aplicação em sala de aula foram 

incluídos, além de um vídeo desenvolvido por este autor a partir de materiais da 

Internet, textos e listas de exercícios, além de jogos de palavras cruzadas e caça 

palavras que podem ser utilizados como complemento das aulas. 

É importante salientar que não temos a pretensão de esgotar assunto tão 

vasto como é a Cosmologia, que sem sombra de dúvida, pode contribuir 

enormemente na realização do objetivo de se ensinar ciência.  
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2 O ENSINO DE FÍSICA MODERNA NO ENSINO MÉDIO 

 

A Física ensinada no Ensino Médio representa somente uma parte de todo o 

conhecimento desta ciência acumulado pelo homem ao longo da sua história. Por 

isso, ao se pretender ensina-la, os conteúdos a serem ministrados devem ser 

escolhidos de forma a contemplar os assuntos mais importantes à formação dos 

estudantes. 

Normalmente, os livros didáticos de Física do Ensino Médio são organizados 

privilegiando conteúdos relacionados à Mecânica, Termodinâmica, Óptica, 

Eletromagnetismo e, de forma mais sucinta, a Física Moderna e Contemporânea 

(FMC). 

Os PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2002), oferecem 

sugestões de abordagem de conteúdos fundamentados de forma a possibilitar ao 

professor organizar seus programas de ensino e adotar práticas pedagógicas que 

realmente atendam às necessidades dos alunos. Como conseqüência, pretende-se 

que adquiram o ferramental necessário à sua inserção no mundo moderno, 

adquirindo habilidades que os possibilitem resolver problemas e propor soluções aos 

desafios impostos pela sociedade atual. 

Pretende-se também que a sua formação seja vasta e interdisciplinar o 

bastante para integrá-lo ao mundo do trabalho, mas que possibilite também a sua 

integração como cidadão consciente e atuante. Neste sentido, o estudo da FMC se 

mostra essencial para isto. 

Nos dizeres do PCN+: 

 
Alguns aspectos da chamada física moderna serão indispensáveis para 
permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como 
se constitui a matéria, de forma a que tenham contato com diferentes e 
novos materiais, cristais líquidos e lasers presentes nos utensílios 
tecnológicos, ou com o desenvolvimento da eletrônica, dos circuitos 
integrados e dos microprocessadores relacionadas à compreensão do 
mundo material microscópico. (BRASIL, 2002. In Temas Estruturadores 
para o Ensino de Física, P. 92). 
 

E prossegue ainda: 
 

A compreensão dos modelos para a constituição da matéria deve, ainda, 
incluir as interações no núcleo dos átomos e os modelos que a ciência hoje 
propõe para um mundo povoado de partículas. Mas será também 
indispensável ir mais além, aprendendo a identificar, lidar e reconhecer as 
radiações e seus diferentes usos. Ou seja, o estudo da matéria e radiação 
indica um tema capaz de organizar as competências. (BRASIL, 2002. In 
Temas Estruturadores para o Ensino de Física, P. 92). 
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Ostermann e Moreira (2000), que pesquisaram a inserção da FMC em livros 

didáticos, artigos, teses e dissertações, apontaram a grande quantidade de 

pesquisas na área de ensino deste tema na atualidade e a necessidade da sua 

inclusão nos currículos de Física. 

Nardi et al (2009) destacam que, em pesquisa realizada entre professores de 

Física do Ensino Médio, a maioria se mostrava favorável à inclusão de assuntos 

relacionados à FMC em sala de aula, mas somente uma pequena parcela destes a 

abordavam regularmente em suas aulas. Apontaram também as dificuldades 

apresentadas pelos professores na adoção destes novos temas e enfatizaram a 

necessidade dos cursos de preparação de professores estarem necessariamente 

em consonância com os desenvolvimentos científicos atuais e que disciplinas como 

Didática e Instrumentação para o Ensino de Física devem desenvolver métodos de 

ensino e construção de materiais didáticos que os contemplem. 

Algumas das dificuldades levantadas pelo trabalho destes autores, foram a 

falta de tempo devido ao pequeno número de aulas semanais dedicadas à Física 

nas matrizes curriculares e a falta de preparação dos alunos do Ensino Médio 

quanto aos formalismos matemáticos inerentes à matéria. Aliada a falta de domínio 

do conteúdo pelos professores e a articulação teórico-didática deficiente durante a 

formação dos mesmos. 

Então, com base nisto, esta dissertação tem como objetivo a análise destas 

questões e a tentativa de contribuir com o rompimento destes entraves, assim como 

a sugestão de um material didático preparado com o intuito de facilitar a abordagem 

de conteúdos de Cosmologia e, particularmente, a nucleossíntese dos elementos 

químicos e a evolução do Universo para turmas do Ensino Médio. 

A análise das concepções espontâneas dos alunos como tentativa de obter 

um quadro relativamente preciso dos aspectos epistemológicos necessários à 

superação destas limitações, tanto dos professores, quanto dos alunos em relação 

ao tema tornou-se importante neste diagnóstico. 

Existem inúmeros artigos científicos, revistas de divulgação, teses e 

dissertações que abordam o ensino de Cosmologia no Ensino Médio. Inúmeros 

documentários, programas das televisões aberta e paga e centenas de sítios na 

Internet tratam do assunto com diferentes níveis de profundidade. 
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Desta forma, a literatura e os materiais disponíveis para serem utilizados 

pelos professores em sua prática docente são bastante vastos, apesar da escassez 

de trabalhos que tratem da abordagem da nucleossíntese dos elementos químicos 

para serem usados no Ensino Médio. 

Mesmo assim, os professores que desejarem inserir estes conteúdos em seus 

programas de ensino terão à sua disposição um extenso cabedal de informações e 

materiais de fácil acesso que deverão ser adaptados para tal nível de ensino. 

 

2.1 A Cosmologia no Ensino Médio 
 

No suplemento "Física na Escola" da Revista Brasileira de Ensino de Física, 

destinado a apoiar os professores de Física do Ensino Médio, Rosenfeld define a 

Cosmologia como: 

 

Cosmologia é a Ciência que estuda a estrutura, evolução e composição do 
Universo. Ciência é o método científico para criar e testar modelos; 
estrutura é o problema da forma e da organização da matéria no Universo; 
evolução são as diferentes fases pelas quais o Universo passou; 
composição é daquilo que é feito o Universo. (Rosenfeld R. in física na 
Escola, v. 6, n. 1, 2005).  

 

Para Oliveira (2007), a Cosmologia está presente em todos os conteúdos 

ministrados, mas os professores não a utilizam como ferramenta de ensino por não 

fazer parte ou não estar clara nos manuais de ensino do nível médio ou superior, 

mesmo tendo o tema, o potencial de ser um unificador entre o micro e o macro 

cosmos e ser produto de conhecimentos acumulados pela humanidade durante toda 

a sua história. 

O autor prossegue afirmando que o ensino da Cosmologia a partir das 

contribuições das civilizações babilônica, egípcia e grega, as concepções de 

Universo da Idade Média, os trabalhos de Tycho Bhrae, Copérnico, Galileu, Newton, 

dentre outros, são uma fonte rica de informações quando se busca propiciar aos 

estudantes uma gradual compreensão do funcionamento do Universo, sendo um 

direito deles conhecê-las.  

Neste trabalho, o mesmo autor faz uma análise dos manuais e livros didáticos 

quanto à inserção da Cosmologia em seus conteúdos. Constatou que, apesar de 

alguns tópicos de FMC e Cosmologia (astronomia, astrofísica, teoria do Big-Bang) 
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serem tratados de forma bastante resumida, a nucleossíntese dos elementos 

químicos e a evolução estelar, como tópicos, não estão presentes em nenhum 

deles. 

Pode-se então, a partir destes resultados, concluir que este "descaso" 

contribui para um ensino de Física empírico e descontextualizado, fragmentado e 

sem atrativos para o estudante atual, fazendo com que este não perceba as 

dimensões unificadoras que o estudo destes tópicos pode proporcionar para um 

entendimento global da natureza e do cosmos. 

Se por um lado nossos estudantes se sentem atraídos pela tecnologia 

moderna, por outro lado, eles não têm o suporte necessário para entender a sua 

evolução e o seu funcionamento. Tornando-se, então, sujeitos ativos quanto ao uso 

destas tecnologias, mas passivos quanto às origens destas mesmas tecnologias. 

No tocante ao ensino da Cosmologia, tomando-se como base os PCN, 

constatamos que neste documento é proposto o seu ensino como forma justamente 

de inserir o jovem no seu contexto histórico e espacial: 

 

Finalmente, será indispensável uma compreensão de natureza 
cosmológica, permitindo ao jovem refletir sobre sua presença e seu "lugar" 
na história do Universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista 
da ciência. Espera-se que ele, ao final da educação básica, adquira uma 
compreensão atualizada das hipóteses, modelos e formas de investigação 
sobre a origem e evolução do Universo em que vive, com que sonha e que 
pretende transformar. (BRASIL, 2002. In Temas estruturadores do ensino 
da física, P. 70). 

 
Tal assertiva parte do pressuposto de que os jovens em idade escolar e, 

principalmente, no Ensino Médio, tem como uma de suas principais preocupações a 

busca pelo entendimento do sentido da vida e dos seus enigmas. 

A escola, e particularmente o estudo das ciências, tem a obrigação de atender 

em parte estes anseios, e o estudo da Cosmologia tem o potencial de propiciar 

indagações filosóficas a respeito da presença humana no Universo e relacionar a 

filosofia e a ciência, ampliando a sua visão de mundo. 

Ao conseguirmos trazer estas reflexões para dentro da sala de aula, 

estaremos contribuindo enormemente para incutir nos estudantes a noção de que a 

posse destes conhecimentos significa poder entender as regulagens específicas das 

leis da Física, que possibilitaram a nossa existência. 
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Finalmente, entender mais sobre o Universo e sobre o nosso planeta é dar 

um grande passo para a conquista pessoal de uma visão cósmica da humanidade, e 

a escola pode dar a sua contribuição para que isto se concretize. 
 

2.2 Porque do Big-Bang ao Urânio 

 
Segundo Carlos, (2007,p.66) "a interdisciplinaridade seria operacionalizada no 

âmbito de uma prática docente comum, na qual cada professor atua em 

conformidade com as competências e habilidades acessíveis ao domínio de sua 

disciplina e que, no conjunto, proporcionaria ao aluno em formação uma variedade 

de conhecimentos, competências e habilidades gerais acessíveis e utilizáveis em 

diferentes contextos e situações da vida.". 

Ao discutir o processo de surgimento dos elementos químicos a partir do 

estudo da teoria do Big-Bang, acreditamos que os professores de Física estarão 

dando uma grande contribuição para o entendimento tanto das origens do Universo, 

como também em importantes campos das outras disciplinas, principalmente a 

Química, a Biologia e a Geografia. 

Um professor de Química, por exemplo, poderá obter evidentes vantagens em 

sua prática pedagógica ao ter conhecimento da abordagem deste tema nas aulas de 

Física. 

Em Geografia, o relacionamento entre a idade geológica da Terra e o 

surgimento do sistema solar e a idade do universo pode facilitar a compreensão de 

que tanto o Universo como a Terra e o Sistema Solar são bastante antigos e produto 

de fatos ocorridos em eras passadas. 

Ao introduzirmos conteúdos relacionados à Teoria do Big-Bang, como o 

possível quadro do surgimento e evolução do Universo, a sua expansão, o 

surgimento das estrelas, dos planetas e galáxias e a formação dos elementos 

químicos por nucleossíntese, promoveremos o reconhecimento por parte dos alunos 

de que o Universo teve um início, que ele é dinâmico e está ainda em evolução.  

Ao explicitar as ideias básicas por trás dos processos de formação dos 

elementos químicos, temos também a oportunidade de unificar os conhecimentos 

adquiridos nas outras disciplinas que utilizam tais conceitos, rompendo com as 

práticas tradicionais integrando as idéias da Física com a realidade cotidiana dos 

alunos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-PEDAGÓGICA 
 

A teoria sócio-interacionista de Lev Vygostsky será adotada como referencial 

teórico pedagógico para o desenvolvimento das atividades didáticas porque, para 

este autor, a aprendizagem, sendo uma experiência social de interação, valoriza o 

ambiente escolar, configurando-o como o local ideal para a formação dos conceitos. 

Para isto iniciaremos nossa discussão abordando alguns dos aspectos da sua 

teoria. 

Vygostsky, nascido na cidade de Orcha na Bielo-Rússia, em 17 de novembro 

de 1896, teve uma vida breve, mas muito produtiva. Faleceu aos 37 anos, em 1934, 

acometido pela tuberculose que o acompanhou durante 14 anos. 

Sua família, de origem judaica de classe média, lhe proporcionou um 

ambiente bastante propício intelectualmente. Seu pai trabalhava em um banco e sua 

mãe foi professora, apesar de ter abandonado a profissão para cuidar dos filhos. 

Era estudante ávido por conhecimentos, característica que manteve durante 

toda a sua vida. Tinha grande interesse pelo estudo de línguas, o que o possibilitou 

a leitura de materiais vindos de diversos países.  

Vygotsky completou seus estudos no curso secundário aos 17 anos com 

louvor e, em 1914, ingressou no curso de Direito da Universidade de Moscou, 

graduando-se em 1917. Durante o tempo em que estava na Universidade de 

Moscou, frequentou cursos de Psicologia, Literatura e Filosofia na Universidade 

Popular de Shanyavskii. 

Anos após a sua graduação, estudou medicina nas Universidades de Moscou 

e Kharkov, interessado que estava em compreender o desenvolvimento psicológico 

e as anormalidades físicas e mentais dos seres humanos. Assim, Vygostsky 

conseguiu, com este interesse pelas mais diferentes áreas, acumular um 

conhecimento bastante eclético. 

Após a Revolução Russa de 1917 lecionava disciplinas ligadas à literatura, 

ciências e psicologia em várias instituições até 1923, quando começa a se dedicar 

mais intensamente à psicologia e ao estudo do comportamento consciente humano. 

Mudou-se para Moscou, para atuar como pesquisador e professor do instituto 

de Psicologia da Universidade de Moscou, aos 28 anos, onde se juntou a jovens 

pesquisadores que lá atuavam, entre eles, Luria e Leontiev. 
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Casou-se aos 28 anos com Roza Smekhova, de Gomel, com quem teve duas 

filhas e, apesar das constantes hospitalizações devido à sua doença, Vygostsky 

publicou cerca de 200 estudos científicos sobre diferentes temas. 

 

3.1 Objetivos dos trabalhos de Vygotsky 
 

Segundo Rego (1994, p. 25), o principal objetivo do seu trabalho era a 

tentativa de explicar os processos de transformação do desenvolvimento humano a 

partir do estudo dos mecanismos psicológicos mais sofisticados, típicos da espécie 

humana: o controle consciente do comportamento, a atenção e a lembrança 

voluntária, a memorização, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo, a 

capacidade de planejamento, etc. 

Ao associar o desenvolvimento humano a uma relação direta entre o 

comportamento e o contexto social dos indivíduos, Vygostsky pôde estabelecer as 

bases para o entendimento do papel da educação neste desenvolvimento. 

Seus estudos em pedologia o possibilitaram criar uma teoria do 

desenvolvimento infantil, relacionando-a ao desenvolvimento da espécie, partindo do 

pressuposto de que o ente infantil "espelha" o desenvolvimento cultural humano 

desde a pré-história a partir do uso de instrumentos até o surgimento da linguagem e 

da fala como ferramentas de interação social e cultural. 

Lucci (2006, p. 05), elenca as assertivas da teoria de Vygostsky: 

 

a) o homem é um ser histórico-social ou, mais abrangentemente, um ser 

histórico-cultural; o homem é moldado pela cultura que ele próprio cria;  

b) o indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da 

relação com o outro e por ela própria que o indivíduo é determinado; é na 

linguagem e por ela própria que o indivíduo é determinado e é determinante 

de outros indivíduos; 

c) a atividade mental é exclusivamente humana e é resultante da 

aprendizagem social, da interiorização da cultura e das relações sociais;  

d) o desenvolvimento é um longo processo marcado por saltos qualitativos 

que ocorrem em três momentos: da filogênese (origem da espécie) para a 

sociogênese (origem da sociedade); da sociogênese para a ontogênese 
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(origem do homem) e da ontogênese para a microgênese (origem do 

indivíduo único);  

e) o desenvolvimento mental é, em sua essência, um processo sociogenético;  

f) a atividade cerebral superior não é simplesmente uma atividade nervosa ou 

neuronal superior, mas uma atividade que interiorizou significados sociais 

derivados das atividades culturais e mediada por signos;  

g) a atividade cerebral é sempre mediada por instrumentos e signos;  

h) a linguagem é o principal mediador na formação e no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores;  

i) a linguagem compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, 

artística, musical e matemática;  

j) o processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico, 

e as estruturas de percepção, a atenção voluntária, a memória, as emoções, 

o pensamento, a linguagem, a resolução de problemas e o comportamento 

assumem diferentes formas, de acordo com o contexto histórico da cultura;  

k) a cultura é interiorizada sob a forma de sistemas neurofísicos que 

constituem parte das atividades fisiológicas do cérebro, as quais permitem a 

formação e o desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

 

A partir destes pressupostos percebemos que a cultura torna-se parte da 

natureza dos indivíduos e esta se estabelece a partir do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, que são produto de processos elementares de 

origem biológico-histórico-sociais. 

E, consequentemente, nenhum ser humano pode ser comparado a uma ilha. 

Para crescer, aprender e construir conhecimentos, o ser humano precisa de outros 

seres humanos, com a cultura se integrando ao homem pela atividade cerebral 

estimulada pela interação entre os parceiros sociais. Estímulo este que é 

estabelecido desde o nascimento do sujeito, que a partir de então faz parte de um 

mundo que foi construído em termos de conhecimentos geracionais e 

conhecimentos culturais próprios da comunidade onde está inserido, os quais 

passará a incorporar em seus modos de agir, sentir e pensar. 

Em suas palavras: 
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O comportamento do homem moderno, cultural, não é só produto da 
evolução biológica, ou resultado do desenvolvimento infantil, mas também 
produto do desenvolvimento histórico. No processo do desenvolvimento 
histórico da humanidade, ocorreram mudança e desenvolvimento não só 
nas relações externas. Entre pessoas e no relacionamento do homem com 
a natureza; o próprio homem, sua natureza mesma, mudou e se 
desenvolveu. (VYGOTSKY; LURIA, 1989, p.95) 

 

A linguagem constitui então a principal ferramenta de troca de informações 

entre os indivíduos. É ela que possibilita ao ser humano completar-se e desenvolver 

as suas potencialidades. A interação entre os sujeitos é feita através da linguagem. 

É ela que realiza a mediação do indivíduo com a cultura. As funções mentais 

superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da 

linguagem.  

Assim, ainda que uma criança possua todos os pré-requisitos para se 

desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia.  

 

3.2 Principais conceitos de Vygotsky relacionados à educação 
 

Algumas ideias de Vygotsky importantes para um entendimento da sua teoria, 

conceitos chave e os aspectos relevantes para esta dissertação, serão abordados 

nas páginas seguintes. Não pretendemos esgotá-los, nem desenvolvê-los além do 

escopo necessário tendo em vista a sua complexidade. 

 

3.2.1 Mediação 
 

O primeiro dos conceitos formulados por Vygostsky e que é muito importante 

para o entendimento das suas ideias é o conceito de mediação.  

Podemos entender a mediação partindo do pressuposto de que todo 

aprendizado é necessariamente mediado. A cultura negocia o sentido das coisas 

através de representações simbólicas da língua, que realizam a mediação entre a 

coisa e a compreensão da coisa, em outras palavras, uma tradução.  

É a partir da mediação que o indivíduo, tendo conhecimento dos símbolos que 

representam a realidade, se relaciona com o ambiente e se insere nesta realidade. 

Signos são as formas concretas com que esta realidade passa a fazer sentido e 

possibilitam o contato com a cultura em que o sujeito está inserido. 
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Em termos pedagógicos a mediação pode ser entendida no sentido da 

participação e a supervisão de um adulto ou alguém mais experiente que possibilite 

a internalização de procedimentos, visando apropriação dos conteúdos pelo aluno 

tornando-o, apto a compartilhar estes conteúdos com os seus pares. 

Aqui podemos verificar a importância do papel do professor para Vygotsky. 

É o professor o principal mediador entre o conhecimento que se deseja que o 

aluno adquira e o aluno, propriamente dito. É também o principal ator da condução 

do processo de intervenção, o elemento intermediário em uma relação com o 

conhecimento, que deixa de ser direta e passa a ser mediada. "o caminho do objeto 

até a criança e desta até o objeto passa pelo outro". (VYGOTSKY, 2005). 

 

3.2.2 A internalização 

 

Segundo (LUCCI, 2006).  

 

O desenvolvimento mental é marcado pela interiorização das 
funções psicológicas. Essa interiorização não é simplesmente 
a transferência de uma atividade externa para um plano 
interno, mas é o processo no qual esse interno é formado. Ela 
constitui um processo que não segue um curso único, universal 
e independente do desenvolvimento cultural. O que nós 
interiorizamos são os modos históricos e culturalmente 
organizados de operar com as informações do meio. 

 

Para Vygotsky, utilizamos signos assim como utilizamos ferramentas para 

modificarmos a natureza. Signos são os mediadores na relação do homem com o 

mundo. Ao darmos nome aos objetos, estamos aplicando a este objeto uma 

classificação que o habilita a fazer parte de um conjunto de objetos que possuem os 

mesmos atributos. 

Por exemplo, ao nomearmos um objeto de cadeira, estaremos nos referindo a 

um objeto que possui pernas, encosto e uma superfície para sentar. A partir daí, 

vários objetos poderão ser classificados como cadeira, independente da sua forma, 

do seu tamanho etc. Assim, o conceito de cadeira foi estabelecido no plano 

psicológico do indivíduo. 

 

[...] um conceito se forma não pela interação das associações, mas 
mediante uma operação intelectual em que todas as funções mentais 
elementares participam de uma combinação específica. Essa operação é 
dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente a 
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atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio 
de um signo. Os processos que levam à formação dos conceitos evoluem 
ao longo de duas linhas principais. A primeira é a formação dos complexos: 
a criança agrupa diversos objetos sob um "nome de família" comum; esse 
processo passa por vários estágios. A segunda linha de desenvolvimento é 
a formação de "conceitos potenciais", baseados no isolamento de certos 
atributos comuns. Em ambos os casos, o emprego da palavra é parte 
integrante dos processos de desenvolvimento, e a palavra conserva a sua 
função diretiva na formação dos conceitos verdadeiros, aos quais esses 
processos conduzem. (VYGOTSKY; LURIA, 1989, p.70) 

 

Podemos então definir os conceitos como um sistema de relações e 

generalizações contidos nas palavras e determinados por um processo histórico-

cultural, pois a cultura do grupo onde o indivíduo está inserido trará consigo todo o 

universo de significados, que dão sentido ao real e que são representados pelas 

palavras da língua do grupo.  

O autor ressalta que, embora os conceitos não sejam assimilados prontos, o 

ensino escolar desempenha papel determinante no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores e possibilita acesso aos conhecimentos científicos. 

Para aprender um conceito o indivíduo necessita, além de receber 

informações exteriores, executar intensa atividade mental, porquanto a simples 

transmissão mecânica dos conceitos não é capaz de promover o aprendizado. 

VYGOTSKY, (1989, p.72) ressalta que "o ensino direto de conceitos é 

impossível e infrutífero. Um professor que tente fazer isso geralmente não obtém 

resultado. O que ele observa é que na repetição de palavras sem sentido para a 

criança, ela simula o conhecimento das relações descritas, mas sua exposição não 

passa de um verbalismo vazio". 

 

3.2.3 A zona de desenvolvimento proximal 
 

Uma das maiores contribuições de Vygotsky para a educação foi a criação do 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).  

Para Vygotsky o desenvolvimento humano compreende dois níveis: o 

primeiro é o nível de desenvolvimento real, que é o conjunto de atividades que a 

criança já havia dominado. Nas palavras de Vygotsky: "funções já amadurecidas, 

resultados de ontem". 

O segundo nível de desenvolvimento é o nível de desenvolvimento potencial, 

que são as atividades que a criança não consegue realizar sozinha, mas que, com a 
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ajuda de alguém mais experiente que lhe dê algumas orientações adequadas ela 

consegue desenvolver, ou seja, "os resultados de amanhã". 

A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial é o que Vygotsky definiu como a Zona de 

Desenvolvimento Proximal:  

 
A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário 
(VYGOTSKY. 1984, p. 97). 

 

Proximal vem de próximo, perto. É aí onde o papel do professor ou de 

colegas mais experientes, do seu convívio social ou da sala de aula, se torna 

importante. 

Estes, como parceiros, detectam o potencial da criança e a estimulam a se 

superar e a se apropriar do que ela é naturalmente capaz. Para Vygostsky, o 

professor é o mediador entre a criança e o mundo. Um parceiro mais experiente e 

um descobridor da sua zona de desenvolvimento proximal, aquele que a ajuda a 

interagir com os outros e consigo mesmo e assim atingir o que lhe é de direito, o 

melhor de si mesmo, o seu potencial. 

Em artigo (Zanella, 1994, P. 102) afirma que a ZDP pode ser entendida como 

algo interno, particular ao sujeito em interação com seu contexto social, sendo o 

desenvolvimento o produto da maturação do sistema nervoso central em relação 

direta com sua história cultural.  

Assim, estando suas funções psicológicas superiores em vias de se 

completarem, estas possibilitariam novas bases para desenvolvimentos posteriores 

e novas aprendizagens. 
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3.2.4 Conceitos espontâneos e conceitos científicos 
 

Um dos temas que mais foram desenvolvidos por Vygotsky, e que por isto faz 

parte da maioria dos seus trabalhos, é relacionado à formação dos conceitos. 

Rego, (1994, P. 77) afirma que "para explicar o papel da escola no processo 

de desenvolvimento do indivíduo, Vygotsky distinguiu dois tipos de conhecimentos: 

Os conhecimentos cotidianos ou espontâneos e os conhecimentos científicos". 

Conceitos ou conhecimentos espontâneos são então aqueles que os 

indivíduos constroem sozinhos em suas relações cotidianas, na sua experiência 

pessoal, sendo portanto, concretos e assistemáticos. 

Os conceitos científicos se relacionam àqueles não diretamente acessíveis ao 

indivíduo. São sistematizados, adquiridos mediante atuação de alguém mais 

experiente. São por exemplo os conhecimentos adquiridos na escola, na sua 

essência feitos por procedimentos analíticos e não a partir de experiências concretas 

do indivíduo. 

Assim sendo, é necessária a mediação efetuada por professores e colegas 

apoiando-se em um conjunto de conhecimentos já adquiridos pelas crianças para se 

desenvolver. "A ausência de um sistema é a diferença psicológica principal que 

distingue os conceitos espontâneos dos conceitos científicos". (VYGOTSKY; LURIA, 

1989, p. 99). 

Por isso, espera-se que ao frequentar a escola os conceitos espontâneos 

sejam substituídos gradualmente por conceitos científicos a partir da aquisição de 

novos significados para possibilitar uma percepção mais generalizada que 

impulsione o desenvolvimento.  

Apesar disso, para Vygotsky os conceitos espontâneos e os conceitos 

científicos não estão em conflito; fazem parte de um mesmo processo, ainda que se 

formem e se desenvolvam sob condições externas e internas diferentes, motivados 

por problemas diferentes. 

A importância da transição dos conceitos espontâneos para os conceitos 

científicos é a de colocar o professor como peça fundamental no processo de 

aprendizagem.  

É o professor quem promove a junção dos conceitos espontâneos com os 

conceitos científicos abordados em sala de aula de forma a tornar estes ainda mais 
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abstratos e abrangentes, incluindo-os em um sistema de abstrações graduais e 

gerais.  

Desta forma, ambas as formas de conceitos se encontram relacionados e 

influenciam-se uma a outra permanentemente. 

 
A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos 
relativamente tarde; a capacidade de defini-los por meio de palavras, de 
operar com eles à vontade, aparece muito tempo depois de ter adquirido os 
conceitos. Ela possui o conceito (...), mas não está consciente do seu 
próprio ato de pensamento. O desenvolvimento de um conceito científico, 
por outro lado, geralmente começa com sua definição verbal e com sua 
aplicação em operações não espontâneas (...) Poder-se-ia dizer que o 
desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é ascendente, 
(indutivo) enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é 
descendente (dedutivo). (VYGOSTSKY, 1984, p.96). 

 
Do excerto acima deduzimos que a tarefa dos professores não é fácil. O 

aluno traz para a sala de aula conhecimentos sobre o mundo que na maior parte das 

vezes entram em conflito com o que é ensinado na escola.  

Cabe então ao professor a adoção de metodologias que desde cedo sejam 

orientadas aos aspectos que mais interessam aos alunos valorizando seus 

conhecimentos prévios, errados ou corretos, não negando as suas experiências 

sociais e familiares. Além disso, a resistência à aquisição de conceitos científicos em 

substituição aos conceitos espontâneos só pode ser superada se este conhecimento 

fizer sentido para o aluno.  

Dialogar com os alunos na tentativa de obter informações mais apuradas no 

sentido de compreender a lógica por traz dos conceitos espontâneos que eles 

trazem pode ser bastante eficaz. E, provocar conflitos que os levem a repensar suas 

ideias pré-concebidas abre a possibilidade de que os alunos substituam seus 

conceitos anteriores e aceitem com maior facilidade conceitos novos. 

Esta aquisição de conceitos novos, especialmente conceitos científicos, nos 

remete novamente à contemporaneidade. É de suma importância que a escola 

propicie aos jovens que se colocam sob sua responsabilidade o acesso aos 

conhecimentos acumulados pela ciência. Esta é, sem dúvida, umas das verdadeiras 

funções da escola. 
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3.3 A aplicação da Teoria Sócio-Interacionista no ensino da Teoria do Big-Bang 
e da nucleossíntese dos elementos químicos 

 

Partindo dos pressupostos da Teoria Sócio Interacionista de Vygostsky como 

referencial para o desenvolvimento do produto, objeto desta dissertação, e 

assinalando que estes pressupostos enfatizam o papel desempenhado pelos 

professores como mediadores capacitados a criar o ambiente propício ao 

aprendizado, supomos necessária a aplicação das ideias expressas na teoria, 

tentando uma junção com a prática.  

Para o estudo da nucleossíntese é quase certo que os alunos ao entrarem no 

Ensino Médio já possuam alguns conhecimentos prévios a respeito dos elementos 

químicos e o mesmo pode ser afirmado em relação à teoria do Big-Bang. 

Estes conhecimentos devem ter sido adquiridos nos estudos introdutórios da 

última série do ensino fundamental ou na disciplina de Química no Ensino Médio, e 

podem ser conhecimentos fragmentados. Podem também ter sido adquiridos por 

outros meios fora da escola, como programas de TV, revistas ou na Internet. 

Propomos que, a partir da constatação da existência destes conhecimentos 

prévios e de conceitos espontâneos sobre o tema, uma abordagem que atue na sua 

zona de desenvolvimento proximal, introduza novos aprendizados que possibilitem 

conhecimentos novos e consequentemente, avanço. 

Como visto anteriormente, atuar na ZDP dos alunos significa identificar a sua 

zona de desenvolvimento real (ZDR) e, a partir daí, reconhecer a sua zona de 

desenvolvimento potencial (ZDP), ou seja, estabelecer aonde se quer chegar e quais 

os conhecimentos serão eleitos como meta para a atuação. 

Cabe então ao professor, neste caso, a função de promover as intervenções 

com vistas a maximizar o aprendizado. O professor é o portador da experiência, do 

conhecimento e tem as informações necessárias para atuar. É também quem tem a 

responsabilidade profissional de ensinar.  

Quanto à forma de aplicar a proposta, na Perspectiva Vygotskiana, sendo a 

escola o ambiente onde os conceitos científicos são particularmente construídos e, 

sendo este ambiente um ambiente onde as interações sociais são necessariamente 

desenvolvidas, atividades em grupo sempre são bastante eficientes como auxiliares 

para se obter os resultados desejados. 
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O professor poderá também estimular o diálogo com os alunos e entre os 

alunos com vistas a criar um ambiente de trocas e, por conseguinte, o 

desenvolvimento individual dos mesmos. A partir deste tipo de intervenção, barreiras 

relativas à exposição das ideias em público podem ser removidas quando o discurso 

é feito para os seus pares.  

Como dito anteriormente, a Nucleossíntese não é assunto normalmente 

abordado nos livros didáticos de Física do Ensino Médio, apesar da sua importância 

e do seu potencial unificador dos conhecimentos acerca do Universo. Assim, nossa 

proposta de desenvolver um material didático para ser utilizado por professores em 

sala de aula visa contribuir para que esta lacuna seja em parte preenchida. 
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4 METODOLOGIA 
 

Segundo Vygotsky (1989), uma concepção espontânea, mesmo incorreta, 

não é obstáculo à aprendizagem do conceito correlato, e sim um elemento de apoio 

a essa aprendizagem, sendo a ausência de conceitos fator limitador à compreensão 

do conceito que se quer ensinar. Sendo assim, um amplo conhecimento informal 

facilitaria o aprendizado formal. 

Estudantes vêm para a sala de aula com um complexo arcabouço de 

explicações dos fenômenos científicos que são diferentes daqueles ensinados na 

escola. Elaboram explicações e interpretam fenômenos que são a expressão das 

suas experiências sociais e da sua história familiar e se utilizam destes esquemas 

como forma de compreender e explicar o mundo que os cerca. 

Tais concepções geralmente se encontram firmemente arraigadas e 

normalmente persistem mesmo depois de introduzidos os conceitos científicos 

proporcionados pela escolarização devido à resistência à mudança destas 

concepções. 

Os professores, em geral, não dão a devida importância às concepções 

espontâneas dos alunos e, de forma conservadora, privilegiam a transmissão de 

conceitos científicos de cima para baixo, assumindo que os alunos devem recebê-

los de forma passiva e muitas vezes destituída de significado prático. 

Os conceitos espontâneos, tendo como base conhecimentos que o aluno já 

tem, podem ser identificados com a sua ZDR simplesmente pelo fato de já os 

possuírem, mesmo que incorretos. 

Em investigações levadas a cabo com o intuito de identificar estes conceitos, 

como por exemplo, a que foi realizada por este autor e que é objeto de análise deste 

capítulo, constatou-se que a simples disposição em responder ao questionário 

aplicado e a exposição das suas ideias embasa a tese de que, para os alunos, a 

explicação do fenômeno baseada em seus conceitos espontâneos é suficiente e 

boa. 

Isto se configura na oportunidade de transformá-los em conceitos científicos 

sistematizados porque estes necessitam dos conceitos espontâneos para se 

consolidar. 
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4.1 A pesquisa com os alunos 
 

Como marco inicial da nossa pesquisa, elaboramos um questionário para ser 

aplicado aos alunos das três séries do Ensino Médio com o propósito de levantar os 

conhecimentos prévios e os possíveis conceitos espontâneos dos alunos sobre o 

tema da origem dos elementos químicos. 

O questionário foi composto por três perguntas e deveria ser respondido no 

prazo de 15 minutos de forma dissertativa e individual pelos alunos. 

Foi também solicitado que respondessem de acordo com os seus 

conhecimentos e que estariam livres para responder como quisessem ou mesmo 

não responder, caso desejassem. Foi dito ainda, que eles não seriam avaliados 

pelas respostas dadas e a atividade não seria pontuada, pois acreditamos que desta 

forma os alunos se sentiriam mais à vontade para responder segundo as suas reais 

convicções. 

O questionário com as questões aplicadas é reproduzido na página a seguir: 
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Nome: _________________________________ Série: _______ 

 

Elemento Químico é um conjunto formado por átomos que possuem o 

mesmo número de prótons em seu núcleo, isto é, o mesmo número 

atômico (Z). Cada elemento é reconhecido por um símbolo. O 

Hidrogênio, por exemplo, tem símbolo H, o Ouro tem símbolo Au, o 

Mercúrio Hg, etc. 

 

01) Como surgiram os elementos químicos e como foram formados?  

 

 

02) Você costuma se interessar por assuntos relacionados à ciência?  

  (  ) Sim   (  ) Não 

 

03) Caso tenha respondido Sim na questão anterior, onde você costuma se 

informar sobre estes assuntos? (na escola, jornais e revistas, documentários, 

etc.). 
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A pesquisa foi realizada em uma escola de ensino regular da rede estadual da 

cidade de Raposos/MG e em uma escola técnica da rede particular da cidade de 

Nova Lima/MG, onde são ministrados cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

nas áreas de Química e Informática. As turmas da escola da rede estadual possuem 

em média 40 alunos por turma e as turmas da escola da rede particular têm em 

média 15 alunos por turma.  

A participação dos alunos foi bastante significativa. No total, 89 alunos 

responderam ao questionário e a tabela 1 a seguir resume a participação dos alunos 

por rede de ensino, a série cursada e o sexo. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos pesquisados por categoria 
DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR CATEGORIA 

 Escola Pública Escola Particular 

Série Total Meninos Meninas Total Meninos Meninas 
1º ano 8 4 4 14 6 8 
2º ano 33 13 20 8 3 5 
3º ano 12 4 8 14 4 10 
Total 53 21 32 36 13 23 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Examinando o quadro anterior, percebemos que o número de questionários 

respondidos por alunos da rede pública, 59% do total de questionários respondidos, 

foi maior que o da rede particular, 41%. Há predominância de meninas, 62%, e um 

número maior de alunos do segundo ano do Ensino Médio, 46%, contra 25% do 1º 

ano e 29% do 3º ano. 

É importante destacar que nestes números não estão incluídos os alunos que 

não desejaram responder ao questionário. Mas, os alunos que o entregaram em 

branco estão computados. 

Inicialmente, para facilitar a classificação das respostas, dividimos os alunos 

em dois grupos maiores e os nomeamos como grupo N (alunos da escola particular 

da cidade de Nova Lima) que rotulamos com códigos de N1 a N36. E o grupo R 

(alunos da escola pública da cidade de Raposos), que foram rotulados com códigos 

de R1 a R53. 

A partir desta divisão, classificamos as respostas dos alunos por critérios de 

semelhança e pudemos identificar 10 grupos de respostas. Esta classificação não 

pode ser absoluta porque grupos com respostas semelhantes ainda assim 
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apresentavam grande variação de conteúdo, mas, de modo geral, puderam ser 

enquadrados nos grupos conforme o tipo de resposta dada.  

 

4.3  A análise dos resultados 
 

4.3.1 A Questão: Como surgiram os elementos químicos? 
 

A tabela 2 apresenta os grupos de respostas que puderam ser identificados e 

uma descrição do tipo de respostas que obtivemos à primeira pergunta: "Como 

surgiram os elementos químicos e como foram formados?". 

 
Tabela 2 - Distribuição das respostas dos questionários segundo as categorias 
Grupo Qtde. de alunos Porcentagem Tipo de resposta 

Grupo 1 8 9% Não respondeu 
Grupo 2 11 12% Sem classificação 
Grupo 3 13 15% Big-Bang 
Grupo 4 07 8% Alta pressão e temperatura 
Grupo 5 11 12% Clima e atmosfera 
Grupo 6 25 28% Estudos dos cientistas 
Grupo 7 3 3% Queda de meteorito 
Grupo 8 4 5% Mineral e Metalurgia 
Grupo 9 4 5% Explicação Teológica 
Grupo 10 3 3% Resposta igual à pergunta 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A distribuição das respostas em gráfico pode ser vista no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 -Distribuição das respostas dos questionários 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Alunos classificados no grupo 1 não responderam às questões e representam 

9% do total dos alunos pesquisados. Pudemos considerar um índice baixo levando-

se em conta que o assunto não é abordado em sala de aula. 

Possíveis razões para a ausência de resposta podem ser o não entendimento 

da pergunta, falta de interesse em responder ou a dificuldade em elaborar um texto 

de resposta. 

No grupo 2 estão os questionários onde os alunos elaboraram respostas que 

não puderam ser classificadas dentro de nenhum dos outros grupos. Estas, são as 

que tentam explicar o surgimento dos elementos químicos como: "eles surgiram há 

muito tempo...", ou "a partir das bactérias", "dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água" 

ou simplesmente "não se sabe quando...". 

No Grupo 3 foram classificadas as explicações que recorreram ao Big-Bang 

como o motor da síntese dos elementos e nestas respostas, percebe-se que os 

alunos tem conhecimento de que os elementos químicos tiveram origem no Big-

Bang, quando o Universo expandiu há bilhões de anos. 

Três dos alunos deste grupo afirmaram que a síntese dos elementos ocorre 

com a fusão no núcleo das estrelas e, como exemplo, transcrevemos o que foi dito 

pelo aluno N6: 

 
"Os elementos mais leves como o Hidrogênio, Hélio e lítio que são muito 
presentes nas estrelas, foram formados no Big-Bang. Pois, quando a estrela 
explode ela libera grande pressão de Hidrogênio então dependendo da 
concentração e da pressão do Hidrogênio formam átomos e prótons que 
formam elementos leves, intermediários e pesados." 

 

Percebemos pela resposta que o mecanismo de formação dos elementos 

químicos é entendida pelo aluno. Ele descreve a nucleossíntese primordial, onde os 

elementos leves são formados durante o Big-Bang, assim como a nucleossíntese 

estelar e explosiva formando elementos mais pesados, que ele denomina 

"intermediários". 

Podemos inferir da resposta deste aluno que tal conhecimento deva ter sido 

adquirido fora da escola, possivelmente em revistas de divulgação científica ou 

programas de televisão, pois todos os alunos deste grupo afirmaram que obtém 

informações a respeito de temas ligados às ciências em documentários de TV e 

revistas. 
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Em termos quantitativos, os alunos do grupo 3 representam 15% dos alunos 

pesquisados, percentual maior do que este pesquisador acreditava obter com a 

sondagem. 

Alta pressão e temperatura foi a explicação fornecida pelos alunos 

classificados no Grupo 4, que representam 8% das respostas. 

Os alunos deste grupo, afirmam que os elementos são formados pela junção 

de alguns elementos com outros elementos a partir de altas pressões e 

temperaturas elevadas ou, na junção de partículas, mas, sem especificar que 

partículas são estas. Existe então, uma possível associação entre a fusão 

termonuclear de elementos leves formando os mais pesados, mas não especificam 

onde nem como esta fusão ocorre. 

De certa maneira estas respostas podem estar relacionadas com as 

respostas dadas pelos alunos do grupo anterior no sentido de que estes entendem a 

síntese dos elementos como junção, fusão de partes pequenas, elementos leves 

formando partes maiores e elementos pesados, sob a ação de grandes 

temperaturas e pressão. 

Assim, estes alunos foram classificados em um grupo distinto por não 

mencionarem em suas respostas o surgimento do Universo a partir do Big-Bang, 

nem relacionarem a fusão termonuclear como a geradora dos elementos mais 

pesados que o Hidrogênio. 

Grupo 5, clima e atmosfera: 

Esta foi a explicação dada por 12% dos alunos pesquisados. Para estes, os 

elementos surgem a partir das variações climáticas, junções de gases na atmosfera 

e variações na sua temperatura. 

Vapor de água também foi mencionado em algumas respostas sem, no 

entanto, especificar como o processo de síntese a partir do vapor de água provoca a 

“transmutação” deste, em novos elementos. E, para alguns alunos, "elementos 

naturais" e "outras misturas" são combinados na atmosfera e no solo, formando a 

variedade dos elementos existentes. 

Percebemos a existência de uma confusão entre o que seriam minerais e o 

que seriam elementos químicos em duas das respostas fornecidas. 

Em todo caso, pode-se inferir a partir das respostas dos alunos deste grupo, 

que eles não concebem uma relação entre o que existe no planeta Terra com o 

restante do Universo. Possivelmente, para eles, o Universo formado por estrelas, 
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galáxias e outros corpos celestes não apresentam como constituintes da matéria os 

mesmos elementos dos quais a Terra é formada. Será isto manifestação da 

concepção aristotélica da matéria ainda presente no senso comum? 

Uma explicação possível pode residir na provável insuficiência de 

conhecimentos de astronomia que poderiam ser trabalhados nas séries do Ensino 

Fundamental. 

O texto a seguir é a resposta do aluno N9 à primeira questão: 

 
"Na terra era uma constância de temperatura com 
temperatura elevadas e também baixas temperaturas 
os elementos foram formados a partir da condensação 
do ar e da pressão da atmosférica se formaram os 
elementos." 

 

Esta e outras respostas classificadas no mesmo grupo, que evocam conceitos 

de temperatura, pressão atmosférica, condensação do ar e mistura de gases e 

líquidos como os motores da formação dos elementos químicos podem estar 

relacionadas a conhecimentos prévios relativos à termodinâmica estudada por 

alunos no 2º ano. 

Porém, examinando a distribuição destas respostas quanto às séries, 

percebemos que este tipo de resposta está presente também nas respostas de 

alunos que cursam o 1º ano. Assim, possivelmente, estes conceitos podem ter sido 

herdados do ensino fundamental, especialmente no 9º ano ou talvez possam ser 

simplesmente conceitos espontâneos. 

No grupo 6 foram classificadas quanto à sua semelhança, respostas que 

tiveram como explicação estudos levados a cabo por cientistas e síntese em 

laboratórios. Sendo este, de longe, o grupo onde o maior número de respostas pôde 

ser classificada, correspondendo a 28% dos questionários analisados. 

Explicações como: "[...] a partir de combinações de elementos conhecidos uns 

com os outros em laboratório para formar outros". "Combinação de substâncias 

como água, etc. para formar outros elementos no laboratório." foram bastante 

recorrentes e pudemos perceber um certo distanciamento do que é estudado em 

sala de aula e o cotidiano dos alunos. 

Estes provavelmente não identificam a presença de elementos químicos fora 

dos laboratórios dos cientistas ou, como constatado em algumas das respostas, os 

elementos químicos só servem para os cientistas fazerem experiências. 
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Nos dizeres da aluna N27 do 3º ano do Curso Técnico em Química Integrado 

ao Ensino Médio: 

 
"[...] surgiram a partir de pequenos experimentos e indagações. Outros 
foram descobertos ocasionalmente, por exemplo, o fósforo que surgiu a 
partir da desidratação da uréia". 
Alguns foram formados a partir de destilações fracionadas, desidratações, 
altas pressões, altas temperaturas ou até mesmo extrações como o ouro 
(Au), prata (Ag) e chumbo (Pb). 

 

A fala acima é um bom exemplo da importância que o tratamento do tema em 

sala de aula tem para auxiliar os alunos na compreensão dos processos físicos e 

químicos presentes no Universo. Pois, percebemos que, a aluna mesmo possuindo 

conhecimentos específicos dos procedimentos laboratoriais, como a síntese de 

substâncias, por ser aluna do Curso Técnico em Química, não tem conhecimento 

sobre como surgiram os elementos. 

Outro exemplo de resposta, fornecida pela aluna N35 da mesma turma, 

reforça este ponto: 

 
"Surgiu através de testes e experimentos feitos em laboratórios. Os 
elementos químicos são divididos em puros e compostos, ou seja, o 
composto é quando há mais de uma reação. Foi criado a tabela periódica 
que divide todos os elementos químicos depois de serem testados em 
laboratórios. São formados por átomos e prótons." 

 

É interessante destacar a resposta fornecida pelo aluno R38 do 2º ano do 

Ensino Médio regular e que possui bastante semelhança com as respostas 

fornecidas pelas alunas do Curso Técnico em Química, mostrando que a concepção 

de que os elementos químicos são formados em laboratório é disseminada e não 

produto do tipo de curso o aluno frequenta: "Os elementos químicos surgiram ao 

longo dos anos através de estudos, pesquisas, experiências, etc. Foram formados 

através disso, combustão entre outros experimentos." 

 

Queda de meteorito foi a explicação dada por três alunos para o surgimento 

dos elementos químicos como pudemos verificar a partir dos dizeres de um aluno 

onde ele afirma: "[...] a queda de meteorito provocou uma enxurrada de formação de 

novos elementos e lava, também provocou a extinção dos dinossauros." 

Séries de explosões na atmosfera e no solo do planeta também é a 

explicação, como na resposta da aluna R26 do 2º ano, transcrita abaixo: 
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"Com a explosão de um meteoro num planeta (mais conhecido hoje como 
terra) desconhecido, com essa explosão ouve um impacto muito grande e 
em seguida diariamente ocorria chuvas de meteoros, com essas chuvas 
alguns elementos químicos foram formados. Essas explosões formavam 
gotinhas de água quente (lava), ainda assim não obtinha vida, mais em 
seguida várias explosões foram ocorrendo e no fundo da água surgiu o 
primeiro elemento químico, depois de várias explosões para formar a Terra 
finalmente o H2O se formou. Assim os cientistas foram fazendo vários testes 
para chegar em outras fórmulas". 

 

A resposta desta aluna, bastante significativa para percebermos o raciocínio 

empregado, mostrou-nos que ela tem conhecimento de que o planeta Terra surgiu a 

partir de eventos violentos e cataclísmicos como a queda de meteoritos nos 

primórdios da criação do planeta. 

Ela faz menção à formação de lava que para ela é "água quente" e que, os 

primórdios da criação aconteceram na água, porém, sem se referir com isto à 

formação da vida, mas somente à formação dos primeiros elementos químicos neste 

meio aquoso. 

Estes conhecimentos também provavelmente foram adquiridos a partir de 

documentários e programas de TV, sendo interessante percebermos a referência à 

água e ao H2O como duas substâncias distintas e a necessidade da presença dos 

cientistas para "completar" o quadro do surgimento dos elementos químicos. 

Considerações a respeito das respostas fornecidas por alunos deste grupo 

podem ser feitas levando-se em conta a multiplicidade de programas televisivos e 

materiais impressos existentes. Pois, nestes programas, o tema do surgimento e 

evolução do sistema solar e, por conseguinte, do planeta Terra são abordados 

rotineiramente, porém nota-se que não há por parte dos alunos um completo 

entendimento destes processos. 

Respostas considerando minerais e metalurgia como contribuintes à formação 

dos elementos químicos estiveram presentes em quatro questionários. Estes alunos, 

classificados no Grupo 8, associam a formação dos elementos químicos com 

processos de formação de minerais para extração. 

Possivelmente estas respostas estejam relacionadas com o fato de que as 

cidades onde estes alunos residem sejam cidades mineradoras, onde grande parte 

da população adulta trabalha em empresas de extração e beneficiamento de 

minerais, podendo vir daí a noção de que os elementos químicos são minérios. 

Como exemplo, transcrevemos a resposta da aluna R19 que deu a seguinte 

explicação para o surgimento dos elementos químicos: 
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"Os elementos químicos surgiram a milhões de anos atrás e foram formados 
como fonte de sobrevivência de muitas pessoas, para fazer o ouro, por 
exemplo, uma substância química que é essencial, o planeta em geral 
depende do produto químico, ele é muito estudado em experiências pelos 
químicos e são extraídos na minas". 

 

Da mesma forma, o aluno R37 afirmou que: "os elementos químicos foram 

formados por alguém que era metalúrgico, eu acho né" (sic). 

Alguns alunos forneceram uma explicação teológica para o surgimento dos 

elementos químicos e estas foram classificadas no Grupo 9. Estes creditam a 

formação dos elementos químicos à intervenção divina onde tudo foi criado por 

Deus nos dias da criação e um aluno da escola da rede pública afirmou: "[...] os 

seres humanos não devem fazer perguntas sobre o que é segredo de Deus". 

De comum nestas respostas está a afirmação de que os elementos químicos, 

sendo criação de Deus para os homens, foram criados juntamente com a Terra e 

têm a função de serem usados pelo homem para melhorar a sua vida. 

Nestes depoimentos percebemos o distanciamento da ciência e dos conceitos 

científicos estudados na escola em relação à religião.  

Nestes alunos, provavelmente, existe um conflito ou uma separação entre as 

duas visões de mundo e também, provavelmente, os conteúdos científicos não tem 

valor significativo frente aos dogmas religiosos. 

Devido à formação sociocultural e religiosa da população brasileira, tais 

explicações teológicas foram esperadas antes da aplicação do questionário. Pois, 

considerando-se que mais da metade da população brasileira se define seguidora de 

alguma denominação religiosa (IBGE/CENSO 2010), explicações teológicas sobre a 

criação do mundo são acessíveis a maior parte dos alunos bem mais cedo do que 

as explicações científicas. 

Finalmente, no grupo 10, classificamos algumas respostas de alunos que 

responderam copiando a definição de elemento químico do texto da formulação da 

própria pergunta. 

É possível que eles não tenham entendido a pergunta, o que nos fez supor 

que uma melhor formulação poderia ter sido necessária. Talvez explicitando mais o 

conceito de elemento químico. Neste grupo foram classificados três questionários. 
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4.3.2 O interesse por ciência e as fontes de informação 
 

Considerando que as questões 02 e 03 do questionário são relacionadas, 

obtivemos resultados que podem ser expressos da seguinte maneira: 

De modo geral, 73% dos alunos se declararam interessados em temas 

relacionados às ciências, perfazendo 65 dos 89 alunos pesquisados, não sendo 

possível, devido à dinâmica como foi realizada a pesquisa, avaliar as razões de 

porque 27% dos alunos não se interessam pelo assunto. 

Dos 65 alunos que se declararam interessados, 29 eram meninos e 36 

meninas, entretanto, estes números, apesar de apresentarem um número maior de 

meninas do que meninos podem esconder uma outra realidade. 

Analisando os dados, quando comparamos o número total de alunos por 

gênero, os dados revelam que 85% dos meninos se mostram interessados e 

somente 65% das meninas demonstram o mesmo interesse. Assim, em números 

absolutos, o número delas em relação ao total de alunos é maior, mas os meninos 

têm percentualmente mais interesse em assuntos relacionados às ciências do que 

as meninas, pelo menos nas instituições onde a pesquisa foi realizada. 

Percebemos um aumento no interesse nestes assuntos à medida que os 

alunos avançam nas séries do Ensino Médio e, alunos da escola particular 

pesquisada, percentualmente, afirmaram ter maior interesse do que os alunos da 

escola pública. Este dado, apesar de não apoiar qualquer juízo de valor, pode 

sugerir um componente socioeconômico inserido. 

Também foi possível avaliar a partir de quais meios os alunos interessados 

em assuntos relacionados às ciências obtém as suas informações.  

Estes resultados são mostrados na tabela 3, sendo necessário destacar que 

no questionário os alunos podiam responder que obtém informações a partir de mais 

de um meio. 

Tabela 3 - Mídias de obtenção de informações científicas 
Meios de obtenção de informações científicas 

Mídia % 
01 Internet 87 
02 TV 67 
03 Documentários 31 
04 Escola 28 
05 Revistas 28 
06 Outros 12 
07 Jornais 5 

Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

49 

É digno de nota o fato de a Internet ter se tornado o principal meio de 

obtenção de informações pelos alunos, sendo este índice maior do que a escola e a 

TV, segundo os dados apresentados. 

Este resultado, previsível no início da pesquisa, provavelmente é fruto da 

grande intimidade com que os jovens desta faixa etária possuem com este tipo de 

mídia. É a partir da Internet que os jovens de hoje comunicam ideias, trocam 

informações e ampliam seus conhecimentos. 

Se usada de forma correta, a Internet representa importante aliado à 

educação, pois os alunos têm à sua disposição um repertório inesgotável de 

informações e os professores, sabedores deste fato, devem utilizá-la como meio de 

apoio ao ensino. 

Sabemos que estes jovens, utilizando predominantemente as redes sociais, 

conseguem se comunicar e, muitas vezes, produzir conhecimento, relações 

produtivas, divulgar o pensamento e se expressar politicamente, o que pode, ajudá-

los a construir uma inteligência coletiva. 

Prosseguindo com nossa análise, o fato da escola não se apresentar como o 

principal espaço para a obtenção de informações científicas, e apoiados nos dados 

da pesquisa que apontam que somente 28% dos alunos responderam ser ela a sua 

fonte de informações abre-se, à nossa percepção um fato bastante preocupante: Se 

a escola, por sua natureza, deve ser o principal ambiente onde os conceitos 

científicos são construídos, por que tal discrepância? 

Os resultados, na verdade, deveriam apontá-la como o principal meio para 

isto, pois é nela onde, teoricamente, os alunos obtêm acesso à cultura e à ciência de 

forma sistematizada. Mas, os resultados apresentados na pesquisa revelam então 

haver um descompasso entre o que é ensinado na escola sobre o tema e o cotidiano 

dos alunos, confirmando o que foi salientado páginas atrás. 

Voltando aos dizeres dos PCN: 

 
[...] Todo conhecimento é socialmente comprometido e não há 
conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte das 
preocupações que as pessoas detêm. O distanciamento entre os conteúdos 
programáticos e a experiência dos alunos certamente responde pelo 
desinteresse e até mesmo pela deserção que constatamos em nossas 
escolas. (MEC, 2000, p. 22). 

 

Cabe então insistirmos na necessidade de uma mudança na forma de ensinar 

dos professores, a sua atualização de forma a dominarem as tecnologias disponíveis 
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para uso em sala de aula e uma revisão dos conteúdos, visando à aproximação do 

que é ensinado em sala de aula com os interesses dos nossos jovens. 

Quanto à TV, apesar de nos últimos anos ter perdido espaço entre a 

preferência dos jovens, os resultados da pesquisa ainda a colocam no segundo 

lugar. 

A TV ainda é um meio importante na divulgação científica e obtenção de 

conhecimentos variados. Muitos são os programas da TV aberta e paga que tratam 

de assuntos relacionados às ciências, existindo canais da TV paga que se dedicam 

exclusivamente à sua difusão. 

Programas relacionados à Cosmologia, em particular, são exibidos quase 

diariamente nestes canais, estando sempre à disposição de jovens e adultos 

interessados. 

Como exemplo de um programa televisivo relacionado ao tema desta 

dissertação, podemos mencionar o programa exibido recentemente no canal "The 

History Channel", onde no episódio 71: "Deus e o Universo", da série "O Universo", a 

teoria do Big-Bang, a evolução do Universo e os seus prováveis destinos foi 

brilhantemente apresentado. 

Programas como este e todo o acervo de programas disponíveis podem 

contribuir enormemente para o aumento do interesse dos jovens nestes temas. 

Revistas e jornais também representam parcela substancial dos meios 

utilizados pelos alunos para se informarem a respeito de temas científicos. 

Existem no mercado editorial brasileiro dezenas de publicações de cunho 

científico direcionadas a todos os níveis de conhecimento, de boa qualidade, que se 

prestam muito bem à propagação dos avanços em ciência e tecnologia. 

Algumas destas publicações são muito populares entre os jovens, por 

possuírem uma linguagem acessível e normalmente estão disponíveis em 

bibliotecas escolares ou municipais ficando à disposição de todo interessado. 

Algumas destas publicações ainda disponibilizam os seus conteúdos on-line em 

seus sites. 

Podemos então concluir que os professores, como principais mediadores no 

processo educativo, necessitam aproveitar estas características dos nossos jovens 

caso queiram ministrar aulas realmente interessantes e instigantes. Promovendo 

assim, mudanças tanto na sua forma de atuar como na participação dos alunos, 

contribuindo enormemente na construção do conhecimento em sala de aula e 



 
 

51 

atingindo resultados bem mais significativos. Uma maneira de começar seria com a 

introdução de jornais, revistas, rádio, TV e internet nas suas aulas sem, no entanto, 

descuidarem do planejamento, necessário para que tais abordagens obtenham 

êxito. 

 

4.4 Discussão dos resultados 
 

Nossa pesquisa sobre os conhecimentos prévios e as concepções dos alunos 

do Ensino Médio sobre a origem e a formação dos elementos químicos, apesar de 

apresentar limitações, nos possibilitou formarmos um quadro relativamente claro a 

respeito de como os alunos pensam o assunto. 

Pudemos comprovar, a partir dos resultados que obtivemos, que o tema não é 

de todo desconhecido para uma pequena porcentagem dos alunos.  

Estes souberam responder, mesmo que de modo incompleto e, às vezes 

difuso, à primeira pergunta, denotando bastante interesse no tema. Outros, apesar 

de desconhecerem previamente o assunto, se mostraram claramente acessíveis a 

aprendê-lo pois, como os resultados mostram, a grande maioria tem interesse em 

assuntos relacionados às ciências e a tecnologia. 

Apesar do exposto, pudemos também constatar a existência de uma lacuna 

conceitual com relação aos processos de formação dos elementos químicos por 

nucleossíntese. 

De um modo geral, a análise das respostas dos alunos mostra que a maioria 

não consegue reconhecer com clareza como o fenômeno se processa. E, 

provavelmente isto seja reflexo da abordagem utilizada nas disciplinas introdutórias 

dos conceitos de Física e Química das séries finais do ensino fundamental e no 

início do Ensino Médio. 

Nestas o enfoque é demasiadamente centrado nos conteúdos dos livros 

didáticos que, como afirmado, não abordam o tema ou o abordam de forma muito 

sucinta. 

Respostas baseadas em conceitos termodinâmicos, apesar de fazerem 

sentido, levando-se em conta que os processos de nucleossíntese necessitam de 

processos termodinâmicos para ocorrerem, são interpretados pelos alunos de outra 

forma. 
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Na sua interpretação, a origem dos elementos químicos ocorre por meio de 

aglutinação da matéria em presença de grandes temperaturas e pressão e esta 

concepção provavelmente esteja ligada a conceitos clássicos, e não a fenômenos 

termonucleares. 

Os alunos em sua grande maioria não fazem alusão ao Big-Bang, o início do 

Universo, e à sua evolução como o motor do surgimento dos elementos químicos 

por processos de nucleossíntese. 

O conhecimento a respeito do que foi o Big-Bang é, em geral, bem 

estabelecido entre eles. A grande maioria provavelmente já ouviu falar ou já leu a 

respeito em revistas ou assistiu a programas de TV que abordaram o assunto, mas a 

sua associação com o tema proposto não foi feita. 

Mesmo assim, partindo do pressuposto de que os alunos já entendem o Big-

Bang como o início do Universo, nosso ponto de partida para a inserção de novos e 

avançados conceitos a partir dos já adquiridos pode ser grandemente facilitado. 

Finalizando, na medida em que não foi possível encontrar na literatura um 

número suficiente de trabalhos que tratassem a respeito de conceitos espontâneos 

em nucleossíntese dos elementos químicos em alunos do ensino Médio, nos 

propusemos realizar tal pesquisa visando levantar estes dados para, a partir dos 

resultados, os utilizarmos como ferramenta norteadora para o desenvolvimento do 

material didático que nos propusemos desenvolver. 
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5.  O QUE DIZEM OS PROFESSORES 
 

Um dos objetivos do nosso trabalho foi o desenvolvimento de um material de 

apoio para os professores com o intuito de servir como atualização ou mesmo um 

primeiro contato com o assunto, acreditando que este material pode dar o suporte 

teórico necessário para que os professores tenham êxito na utilização do material 

didático apresentado no final desta dissertação. 

Com o intuito de levantar as opiniões dos professores a respeito de ensinar 

ou não o tema no ensino médio e também para servir como direcionamento para a 

confecção do material didático, elaboramos um questionário de sondagem na 

tentativa de obter informações a respeito da formação dos professores, sua prática 

docente, os conhecimentos que os mesmos possuem do tema e, caso desejassem, 

fizessem suas sugestões. 

Enviamos aos professores, juntamente com o questionário, o material de 

apoio sobre o Big-Bang, a evolução do Universo e os processos de nucleossíntese. 

Este material, foi adaptado dos trabalhos do professor Alfredo N. Bandeira 

Júnior: NUCLEOSSINTESE (como surgiram os elementos químicos), (Bandeira, 

2006) e do professor Carlos Alexandre Wuensche: COSMOLOGIA, (Wuensche, 

2003). 

O questionário foi aplicado a professores de Física atuantes no Ensino Médio 

de escolas públicas e privadas que provêm de diversos cursos de formação superior 

e, com os resultados à mão, o material didático pôde ser confeccionado. 

Na primeira parte do questionário, o professor se identifica e informa o tipo de 

instituição em que atua, além do nível de ensino e a sua formação acadêmica. E, na 

segunda parte, constituída de seis perguntas, algumas com respostas discursivas, 

procuramos levantar as opiniões deles a respeito da possibilidade da abordagem no 

Ensino Médio de tópicos relacionados à evolução do Universo e a nucleossíntese 

dos elementos químicos. 

Também foram levantadas as possíveis dificuldades percebidas por eles 

nesta abordagem, onde são convidados a expressar as suas opiniões. É solicitado, 

também, que teçam considerações sobre como foi o tratamento do tema durante a 

sua graduação. 
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Participaram da pesquisa 11 professores de Física atuantes em escolas 

públicas e privadas, cursos técnicos, cursos superiores e pré-vestibulares.  

Para preservarmos suas identidades, estes professores foram rotulados como 

professor P1, P2, P3, P4...P11, respectivamente, seguindo a ordem em que os 

questionários preenchidos foram devolvidos. 

Alguns destes professores, apesar de serem graduados em Matemática ou 

Química e não possuírem formação na área de Física, lecionam a disciplina em suas 

instituições. Também é necessário destacar que alguns destes profissionais 

possuem mais de uma graduação e a maioria possui pelo menos uma 

especialização. Mais da metade dos professores consultados concluiu ou está 

concluindo o mestrado na área. 

Com relação à sua formação acadêmica, os professores têm a distribuição 

como expressa na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Distribuição dos professores quanto à sua formação acadêmica 
Classificação dos professores quanto à sua formação acadêmica 

Graduação - Bacharelado 2 
Graduação - Licenciatura 9 
Especialização 6 
Mestrado 6 
Doutorado 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A tabela 5 classifica os professores de acordo com o tipo de instituição em 

que atuam.  

 

Tabela 5 - Classificação dos professores quanto ao tipo de instituição em que atuam  
Tipo de instituição em que atuam 
Escola da rede pública ensino regular 2 
Escola da rede particular de ensino 3 
Escola técnica de ensino pós-médio 3 
Escola técnica de ensino integrado ao Ensino Médio 3 
Curso superior 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se a partir dos dados da tabela 5 que alguns dos professores atuam 

em mais de um nível de ensino. 
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   Tabela 6 - Distribuição geográfica dos professores 
CIDADE/ESTADO 
Nova Lima/MG 3 
Raposos/MG 1 
Belo Horizonte/MG 4 
Patos de Minas/MG 1 
Leopoldina/MG 1 
Belém do Pará/PA  1 

Fonte: Dados da pesquisa 
Podemos perceber da análise da tabela 6, que os professores participantes 

da pesquisa atuam em dois estados da federação: Minas Gerais e Pará, sendo que 

em Minas Gerais, a grande maioria atua na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Na próxima página, reproduzimos o questionário proposto aos professores e a 

seguir, analisamos as suas respostas: 
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Questionário proposto aos professores: 

 

Professor,  

Por favor, responda às questões a seguir, a sua contribuição terá um valor inestimável. 

 

Seu nome (não é obrigatório):       

O nome da Instituição em que atua:       

Tipo de Instituição (pode assinalar mais de uma):   

 Escola da rede pública de ensino regular  

 Escola da rede particular de ensino 

 Escola técnica de ensino pós-médio 

 Escola técnica de ensino integrado ao Ensino Médio 

 Curso superior  

 

Qual/quais a(s) sua(as) formação(ões):       

 

Você acha possível ensinar a evolução do Universo e a síntese dos elementos químicos no 

Ensino Médio? Justifique sua resposta, tanto para o caso de você achar possível quanto 

impossível.  

      

No decorrer da sua carreira como professor, em algum momento, você ensinou ou trabalhou 

com estes tópicos em suas aulas?  

 Sim   Não 

 

Que dificuldades você encontra ou prevê existirem para serem trabalhados estes tópicos no 

Ensino Médio? 

      

Caso tenha respondido sim na questão anterior, descreva essa experiência, se possível dizendo 

como e porque você a desenvolveu.  

      

Quais sugestões, críticas ou elogios você tem a fazer quanto ao estudo das nucleossínteses 

primordial, estelar e explosiva durante a sua graduação? 

      

Você teria alguma consideração  a fazer? 

      

      Obrigado por sua colaboração. 
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5.1 Quanto à possibilidade de ensino da nucleossíntese e da evolução do 
Universo no Ensino Médio: 

 

Quando perguntados se acreditavam ser possível o ensino da evolução do 

Universo e da nucleossíntese dos elementos químicos no Ensino Médio, a grande 

maioria dos professores (9 dos 11), respondeu ser possível o ensino destes temas. 

Pudemos perceber, pelas respostas destes professores, uma preocupação 

com a adaptação dos conteúdos a este nível de ensino. Sendo consenso entre eles, 

que os alunos possuam uma base teórica sobre o assunto e que a abordagem se 

faça, se possível, sem o uso da matemática ou quando isto não for possível, com o 

mínimo de uso desta. 

O uso das tecnologias disponíveis hoje em sala de aula é apontado como 

necessário para que se alcancem os melhores resultados. E como exemplo para 

ilustrar o que pensam estes professores, selecionamos algumas das suas respostas: 

 
"Sim, acho possível ensinar qualquer coisa no Ensino Médio, desde que o 
assunto seja adaptado para o nível em questão e que o aluno possua as 
bases de conhecimento necessárias." Professor P2. 

 
"No Ensino Médio, o aluno já tem uma base, por menor que seja para a 
introdução deste assunto. Também pelo fato de já estudarem química 
desde o 9º ano, o aluno já teve contato com a tabela periódica, os 
elementos químicos. Big-Bang também não é novidade para eles. Creio que 
a dificuldade pode se dar no acompanhamento de toda a trajetória da 
evolução (texto anexo). Mas aí entra a criatividade do professor, podendo 
abordar o assunto usando, inclusive de applets (animações, vídeos, etc.)." 
Professor P1. 

 

Como salientado linhas atrás, percebe-se nas falas dos professores a 

preocupação com as bases teóricas e os conhecimentos prévios dos alunos como 

requisito para a apreensão das ideias novas que estes temas trarão à luz para eles. 

Mostramos que nos resultados da sondagem realizada com os alunos no 

capítulo anterior, nos dias atuais, quase todo estudante do ensino fundamental e 

médio possui conhecimentos prévios a respeito do Big-Bang. Muitos desses, 

também têm conhecimentos prévios a respeito dos elementos químicos e da tabela 

periódica. 

Porém, ao ingressarem no Ensino Médio, iniciam os estudos em Química, 

sem serem apresentados às teorias que explicam o surgimento dos elementos 
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químicos, ou seja, a "matéria prima" com que trabalharão nos próximos três anos de 

estudos. 

A estratégia de apresentar-lhes a origem do Universo e dos elementos como 

produto de uma evolução química pode ser bastante proveitosa, tanto como 

introdução aos estudos de Química, como de Física e História, proporcionando 

desde cedo a interseção entre estas disciplinas. 

Quanto a isto, o Professor P3 salientou em sua resposta à primeira pergunta 

a grande necessidade do tratamento interdisciplinar do tema como maneira de 

potencializar o seu aprendizado: 

 
"Sim, desde que se faça de maneira interdisciplinar, pois as questões 
pertinentes a origem da vida na terra apresentam alguns lapsos de 
conhecimentos que a biologia sozinha não consegue solucionar assim como 
a química e a Física também. Os diferentes pontos de vista dessas diversas 
ciências facilitaria a compreensão das diversas teorias de origem da vida na 
terra e também a teoria da vida extraterrestre, bem como o estudo das 
diversas biomoléculas. O tempo necessário vai depender do empenho dos 
professores (é importante ter uma equipe alinhada) e uma não preocupação 
em dar o conteúdo apenas porque consta no cronograma, acredito que uma 
etapa ou um bimestre (depende como sua escola organiza o ano letivo)." 

 

A interdisciplinaridade inerente ao tema é notável quando percebemos que 

conceitos relacionados à Química, à Biologia e à Geografia serão invariavelmente 

abordados, caso ministremos o tema proposto. 

Como exemplos de que o tema tem a possibilidade de criar uma ponte entre 

as diversas disciplinas, citamos a constituição dos átomos, as ligações moleculares, 

a distribuição eletrônica nos níveis de energia, a formação quase seqüencial dos 

diversos elementos desde os leves, os de massa intermediária e os pesados, dentre 

outros, como forma de possibilitar uma visão provida de sentido da Tabela Periódica 

dos elementos, pois, normalmente, os alunos tendem a ver a Tabela Periódica como 

algo acabado, inventado por cientistas que descobriram ou, "inventaram" os 

elementos e os classificaram de acordo com as suas preferências não percebendo o 

sentido intrínseco desta classificação. 

Tomarão conhecimento da existência de partículas novas além dos prótons, 

nêutrons e elétrons, os neutrinos, os pósitrons e também de partículas ainda mais 

elementares, os quarks, que "montam" os núcleons incitando-os a pesquisar e 

aprender mais. 



 
 

59 

Em Biologia, o fato de o Carbono ser o principal constituinte dos compostos 

orgânicos e por, conseguinte, elemento fundamental ao surgimento e manutenção 

da vida, provoca admiração e espanto nos alunos quando compreendem que o 

elemento surge em estrelas com até algumas poucas massas solares e que este 

fato o torna relativamente abundante no Universo. 

A abundância relativa dos elementos na natureza, quando relacionada à 

evolução da vida das estrelas, pode ser utilizada nas aulas de Geografia para dar 

suporte aos estudos da constituição do planeta e da abundância dos recursos 

minerais de que dispomos. 

Assim, da análise das respostas dos professores, podemos perceber que o 

fato da maioria acreditar ser possível o tratamento do tema no Ensino Médio é 

indicador da percepção que os mesmos possuem da necessidade do tratamento 

interdisciplinar do tema como forma de acompanhar a evolução científica do nosso 

tempo. 

Temos agora que analisar as respostas dos professores que indicaram não 

ser possível a abordagem do assunto no Ensino Médio. 

Dos 11 professores que responderam ao questionário, somente dois 

responderam negativamente à pergunta. 

O professor P5 afirmou "ser assunto muito complexo para a faixa etária dos 

alunos do Ensino Médio" e o Professor P7 afirmou "estar o Ensino Médio mais 

voltado para assuntos corriqueiros que são cobrados em vestibulares e não se pode 

fugir do "padrão pré-determinado". 

Por estas respostas podemos confirmar as afirmações feitas no capítulo 1, 

quando tratamos das dificuldades apresentadas pelos professores em geral para 

realizar mudanças na forma tradicional de ensinar. 

Ao analisarmos as respostas destes professores em conjunto com as suas 

respostas à segunda pergunta, a saber: "Que dificuldades você encontra ou prevê 

existirem para serem trabalhados estes tópicos no Ensino Médio?", podemos ter 

uma idéia mais clara das razões para estas afirmações. 

Vejamos o que disse o Professor P5: 

 
“Os alunos não possuem uma bagagem científica sólida a fim de entender o 
assunto e os professores teriam que estudar mais para dominar o 
conteúdo.”  
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Ora, esta afirmação está claramente em conflito com a emitida pelo professor 

P1, que afirmou que "os alunos já tem uma base, por menor que seja para a 

introdução deste assunto". 

Também é conflitante com a resposta do professor P2, que se mostra 

favorável ao "ensino de qualquer tema no Ensino Médio desde que seja feita a 

devida adaptação para este nível de ensino". 

É com base nestas respostas que analisaremos os dizeres dos outros 

professores, tentando verificar se as dificuldades passíveis de ocorrer podem 

inviabilizar o ensino do tema. 

 

5.2  Quanto às dificuldades em se trabalhar o tema no Ensino Médio 
 

Como visto, a grande maioria dos professores pesquisados afirma ser 

possível o ensino da evolução do Universo e da nucleossíntese dos elementos 

químicos no Ensino Médio. 

Dos nove professores, somente dois não ministraram aulas sobre o tema ou 

trabalharam tópicos relacionados em algum momento da sua prática profissional. 

É consenso nos depoimentos destes professores que o tema, quando bem 

trabalhado, desperta a curiosidade e a admiração nos alunos. Para eles, estes 

assuntos estão no momento restritos somente a filmes e documentários, distantes 

da sala de aula e passíveis de compreensão somente a uns poucos iniciados em 

ciência, pesquisadores de laboratórios altamente sofisticados e nos filmes de ficção 

científica, sendo possível e necessária a sua adaptação para o Ensino Médio. 

Particularmente no que tange a nucleossíntese dos elementos químicos, a 

percepção de novidade despertada nos alunos é descrita, segundo alguns 

professores, como a retirada de um véu, algo novo que se descortina para eles. 

Apesar disso, algumas dificuldades foram relatadas, sendo a maioria delas 

relacionadas à falta de embasamento teórico e à ausência, por grande parte dos 

alunos, de conhecimentos sólidos em Química, Geografia, Biologia, etc, o que 

prejudica o trabalho com conceitos relacionados a estas disciplinas. 

A falta de tempo para ensinar conteúdos que não estão presentes no currículo 

padrão do Ensino Médio é apontada como dificuldade por dois professores. E em 

especial, o relato do professor P2 ilustra isso muito bem. 
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“O problema que vejo é a grande quantidade de conteúdo já ensinado em 
um tempo muito curto. Com isso, os temas que já compõem o currículo do 
Ensino Médio são ensinados de forma bastante superficial e mecanizada, o 
que acaba por não desenvolver nos alunos as competências desejadas, tais 
como: interpretação, leitura e construção de gráficos, resolução de 
problemas, cálculos envolvendo unidades de medida e o significado das 
unidades de medida das grandezas fundamentais da Física. [...]” 

 

Como salientado por um professor, qualquer tema da Física é capaz de 

desenvolver tais competências nos alunos, desde que trabalhado de forma 

adequada e, para tanto, é necessário (entre outras coisas) tempo. E, adicionar mais 

conteúdo pode não significar uma formação mais sólida em ciências. 

Percebemos na fala deste professor que, apesar de fazer parte do grupo de 

professores que acredita ser possível a abordagem do tema, há evidência de que os 

assuntos relacionados à Física dos séculos XX e XXI só devem ser abordados após 

toda a programação de Física Clássica ter sido dada. 

Segundo o mesmo professor, o tempo despendido para se ensinar Física 

deve ser utilizado para promover as competências que têm ligação com o saber 

fazer mecânico. Em outras palavras, para passar no vestibular ou na prova do 

Enem. 

A pouca capacidade de abstração dos alunos também foi relatada como uma 

limitação ao entendimento do tema em sala de aula. E o professor P4 relatou que, 

"ao utilizar slides quando leciona os alunos parecem atordoados pela falta de algo 

para escrever, mesmo colocando o tópico à disposição no xérox da escola". 

Este professor percebe que seus alunos ainda estão presos à forma 

tradicional de ensinar e aprender, apesar dos mesmos utilizarem os dispositivos de 

tecnologia cotidianamente nas suas interações sociais. 

Esta constatação do Professor P4 é compartilhada pelo Professor P9, que 

afirma: "a maior dificuldade é trabalhar com o abstrato, quando se fala a respeito do 

átomo e suas partículas, temos que trabalhar o lúdico do aluno e eles nem sempre 

se interessam". 

O foco no vestibular é mencionado pelo professor P6, como problema quando 

afirma: 

 
“Creio que o maior problema está na aceitação por parte de alguns alunos 
(parte deles ainda está focada no Vestibular/Enem, e acha que isto vai 
prejudicar sua preparação) [...]” 
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A dificuldade na obtenção de materiais como vídeos e animações de 

qualidade para utilizar em sala de aula é também mencionada por este professor, e 

segundo o seu depoimento, são necessários muitos meses de busca e trabalho para 

se conseguir montar uma videoteca de qualidade sobre o tema. 

Quanto à interdisciplinaridade, cabe destacar o depoimento do Professor P3 

que, preocupado com a possível fragmentação dos conteúdos comuns entre as 

disciplinas, encontra dificuldade em programar este tipo de abordagem. 

 
“[...] e o ensino desta unidade didática iria esbarrar na falta de diálogo entre 
os professores das diversas disciplinas (biologia, química, física, 
matemática, história, língua portuguesa, etc.) O cronograma destas 
disciplinas não é trabalhado de forma integrada de maneira que quando a 
biologia estiver estudando a origem da vida, a física pode estar estudando 
um conteúdo que talvez não possua uma relação tão direta com o ensino 
dessas unidades propostas.” 

 

Isto, sem sombra de dúvida, ainda é realidade nas nossas escolas, mesmo 

sabendo que uma das propostas apresentadas pelos PCN é a abordagem do tipo 

interdisciplinar, onde as diversas disciplinas do Ensino Médio trabalham seus 

conteúdos consolidando as diversas áreas do conhecimento.  

Nos PCN se acredita na interdisciplinaridade como contribuinte ao 

aprendizado do aluno, propondo que este supere a fragmentação existente nos 

conteúdos que estuda. 

Sendo assim, reafirmamos ser necessário que os professores das diversas 

disciplinas adquiram uma nova postura diante do conhecimento e que uma mudança 

de atitude ocorra. Buscando proporcionar aos alunos uma nova forma de conhecer 

integral que garanta a construção de um conhecimento, sem os limites impostos por 

cada disciplina em separado. 

As questões religiosas foram relatadas por um professor como dificultadoras 

da abordagem do tema em algumas turmas. 

Neste caso, é necessário primeiro esclarecer aos alunos que a ciência e a 

religião não necessariamente são conhecimentos antagônicos, e sim duas maneiras 

diferentes de explicar o mundo. 

A ciência tenta explicar o mundo utilizando a razão, a partir do teste da 

validade de uma hipótese, enquanto a religião entende o mundo pela fé em uma 

entidade divina. 
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5.3  Quanto ao estudo do tema durante a graduação dos professores 

 

Oliveira (2009), afirma que uma das dificuldades no ensino de Física Moderna 

e Contemporânea está ligada à formação dos professores, pois nem todos tem um 

embasamento teórico suficiente sobre este temas. Segundo eles, é urgente que 

sejam abordadas na graduação destes professores conceitos de Física Moderna e 

Contemporânea para que, com melhor qualificação, estes conhecimentos possam 

chegar ao Ensino Médio. 

Em nossa pesquisa tal afirmação pôde ser comprovada. Os professores 

pesquisados foram quase unânimes em afirmar que durante as suas graduações 

não tiveram a oportunidade de estudar os conteúdos de FMC ou tiveram muito 

pouco contato com o assunto e, em especial, com relação ao assunto tema desta 

dissertação. 

Somente três dos onze professores afirmaram ter tido contato com o assunto, 

mesmo assim de forma vaga e sem aprofundamento. O Professor P1 diz em seu 

depoimento: 

 
"Infelizmente este assunto foi muito pouco (ou nada) abordado na minha 
graduação. Gostaria muito que tivéssemos tipo a oportunidade de um 
aprofundamento no assunto, ainda mais no curso de física." 

 

E, segundo o professor P3: 

 
"Na época que estudei esse assunto na graduação eu tive a oportunidade 
de estudar esse conteúdo na disciplina de Evolução e o professor não 
aprofundou muito, e  deixou o assunto muito vago, porém quando fomos 
para o Instituto de Ciências Exatas, a professora de Química Teórica nos 
deu um texto sobre "O Tao da Física" que nos obrigou a aprofundar mais 
nessas questões, mas naquela época não dispúnhamos de muita 
informação sobre o estudo da nucleossíntese primordial." 

 

É fato que a maioria dos professores têm dificuldade em trabalhar estes 

conceitos por conta da formação acadêmica insuficiente. O que dizer, então, em 

relação aos profissionais de educação que não têm formação em Física e lecionam 

a disciplina? 

A partir destas percepções verifica-se que é necessário que a mudança 

ocorra primeiramente nos cursos superiores, principalmente nos cursos de 

licenciatura em Física com uma abordagem  mais ampla destes conteúdos nas 

disciplinas de física geral e nas disciplinas que visam a formação de professores. 
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De tudo isso, podemos concluir que, apesar de todos os problemas e 

limitações existentes, fortes evidências existem de que os professores de Física em 

geral reconhecem a importância e a necessidade de se ensinar sobre a temática 

proposta. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Segundo os PCN, os temas estruturadores do Ensino Médio necessitam ter 

maior abrangência e estar relacionados com a contemporaneidade dos jovens 

estudantes. Devem, também, envolver todas as possíveis formas de abordagem dos 

fenômenos, de maneira a estimular a investigação e a compreensão do mundo real. 

É indispensável uma compreensão da natureza cosmológica que permita que o 

estudante se localize espacial e temporalmente no Universo a partir de uma 

perspectiva científica. 

Neste trabalho procuramos, a partir da pesquisa efetuada com alunos do 

Ensino Médio e com professores de Física, responder à questão significativa se o 

estudo da Teoria do Big-Bang e dos processos de nucleossíntese dos elementos 

químicos por alunos do ensino médio seria capaz de provocar o interesse, e o mais 

importante, o aprendizado, estimulando-os a seguir aprendendo. 

Da pesquisa com os professores percebemos que a maioria reconhece a 

importância do ensino do tema, reconheceram o poder interdisciplinar e, segundo o 

depoimento de alguns, este estudo pode auxiliar a compreensão de conteúdos 

inerentes a outras disciplinas. O tema, mesmo sendo novidade para alguns, foi bem 

aceito por quase todos os professores que participaram da pesquisa, conforme 

verificamos a partir das suas respostas ao questionário.  

Em conversas informais com alguns dos professores pesquisados, tivemos a 

oportunidade de ratificar o fato de que eles acreditam que o tema é pertinente e 

relacionado com o dia-a-dia do aluno, servindo como incentivo para o estudo, além 

da possibilidade de relacioná-lo com outras disciplinas do currículo do ensino médio. 

Não existe ainda indicação precisa quanto ao momento da abordagem do 

assunto no currículo. Pode ser melhor abordá-lo no início dos estudos do 1º ano 

juntamente com uma abordagem histórico-filosófica como introdução aos estudos de 

Física ou provavelmente no final do 3º ano como fechamento do curso. 

A necessidade da abordagem do tema nos cursos de graduação, 

principalmente, nos cursos de licenciatura, foi consenso, pois os professores 

afirmaram existir uma deficiência quanto à abordagem da Física Moderna e 

Contemporânea nas matrizes curriculares onde se privilegiam estudos de mecânica, 

óptica e eletromagnetismo. 
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A constatação deste fato parece ter motivado alguns dos professores a 

estudar o assunto com mais profundidade, a fim de aplicá-lo em sala, devido à ótima 

aceitação por parte dos alunos segundo o depoimento informal de alguns 

professores que já o abordaram quando tiveram que responder a questões 

relacionadas quando solicitados por seus alunos. 

Os resultados alcançados em sala de aula a partir da avaliação das atividades 

desenvolvidas com a aplicação do nosso produto, pôde indicar que o objetivo foi 

alcançado, pois o envolvimento dos alunos nas aulas foi muito grande. 

Estes, se dedicaram à leitura do material e realizaram as atividades propostas 

dentro de sala e em casa com bastante interesse e entusiasmo e, pela correção das 

atividades, pudemos perceber a apropriação dos conceitos que desejávamos 

transmitir. 

Os obstáculos ao ensino do tema para alunos do Ensino Médio parecem ter 

sido em parte superados a partir de uma abordagem mais focada nos conceitos 

principais em detrimento do uso de fórmulas para descrever os processos 

envolvidos. 

O desenvolvimento das atividades, tomando como base a abordagem sócio-

interacionista nos indicou o caminho a seguir, pois, foram promovidas discussões 

em sala de aula, estimulamos a troca de experiências entre os alunos, além da 

ajuda mútua. 

A colaboração entre os pares, tendo o professor como mediador, conduzindo 

a aula e estimulando o raciocínio e a solução dos problemas, foi determinante para 

que se alcançassem os resultados almejados. 

A utilização de jogos de palavras cruzadas e caça palavras, mostrou-se 

bastante útil como complemento à avaliação do aprendizado dos conceitos 

principais. Percebemos que o jogo torna os alunos mais autônomos e confiantes, 

existindo nos grupos e entre os grupos a cooperação, a colaboração e até um 

sentimento de disputa na resolução dos jogos, além de se mostrar um divertimento, 

tornando a aula mais atraente. 

A escassez de material, sobre o tema voltado para ser utilizado por 

professores constituiu uma dificuldade no desenvolvimento deste trabalho. Alguns 

dos materiais consultados e utilizados para a produção da cartilha, dos textos das 

aulas, das atividades e do vídeo, foram em sua maioria encontrados em sites na 
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Internet, voltados para a divulgação científica. Também foram utilizados livros de 

divulgação e documentários que abordavam o assunto. 

Não se pode afirmar inequivocamente que o conjunto de materiais 

desenvolvidos foi determinante para que os alunos aprendessem sobre o Big-Bang e 

o surgimento dos elementos químicos. Acreditamos, porém, que foram bastante 

úteis e devem ser ainda aperfeiçoados no futuro de forma mais criteriosa. 

Futuramente este autor refletirá com mais apuro sobre cada um dos aspectos 

citados acima e fará uma reavaliação do conjunto de recursos produzidos e a 

metodologia utilizada na sua implementação, procurando efetuar uma comparação 

entre os propósitos iniciais e os resultados alcançados. 

O que podemos afirmar, sem dúvida, é que, caso o professor deseje 

apresentar aos seus alunos o conteúdo tema desta dissertação, não deve apenas 

confiar na curiosidade ou no espanto que estes assuntos normalmente despertam 

neles. É necessário dedicação e muito trabalho para motivá-los, mas, sem dúvida o 

trabalho será recompensado, pois as descobertas que nos reservam esta área do 

conhecimento humano são fascinantes. 

É Importante também levar os alunos a entenderem que a Cosmologia não é 

uma ciência acabada e está em constante evolução.  
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APÊNDICE A – O MATERIAL DE APOIO DO PROFESSOR 
 

Apresentamos nesta parte o material de apoio aos professores adaptado dos 

trabalhos do professor Alfredo N. Bandeira Júnior: NUCLEOSSINTESE (como 

surgiram os elementos químicos), (Bandeira, 2006) e do professor Carlos Alexandre 

Wuensche: COSMOLOGIA, (Wuensche, 2003). 

 

O BIG-BANG E A NUCLEOSSÍNTESE PRIMORDIAL 

 

Segundo a Cosmologia moderna, o Universo teve início a partir de um evento 

singular, uma "Grande Explosão", hoje conhecida como o Big-Bang.  

No início, o Universo se apresentava extremamente denso e quente, onde 

fótons e outras partículas eram criadas e aniquiladas a todo instante. 

É possível estimar a época do nascimento e da evolução das galáxias se 

observarmos cada vez mais fundo com instrumentos cada vez mais precisos. 

Graças a estes avanços, sabemos que o nascimento e a evolução das galáxias deve 

ter acontecido quando o Universo tinha entre 100 milhões e 1 bilhão de anos de 

idade. 

Cálculos recentes dão conta que o Big-Bang deve ter ocorrido há cerca de 

13,7 bilhões de anos a partir de um estado de densidade, temperatura e pressão 

altamente elevadas.  

O resumo a seguir descreve o que deve ter acontecido desde o instante inicial 

do Universo: 

Após a "Grande Explosão", o Universo começou a se expandir e a esfriar 

continuamente, o que tem feito até os dias de hoje (figura 1). 
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            Figura 1 – O Universo em expansão 

 
O universo em expansão pode ser comparado com um balão sendo 
inflado. Note que as galáxias se afastam umas das outras, mas, 
mantém as suas dimensões.  
Fonte: <http://astropt.org/blog/2012/10/15/perguntas-cosmologicas/ 
 

Quando o Universo tinha 0,01s de existência, as temperaturas eram 

inimaginavelmente altas, ao redor de 3 bilhões de graus K, e havia a produção e a 

aniquilação de pares de partículas elementares, os "quarks", que se entrechocavam 

o tempo todo. 

Após a temperatura cair para valores abaixo de 1 bilhão de graus K, a 

produção e aniquilação de pares e as últimas reações nucleares cessaram, 

deixando como resultado elétrons, prótons e nêutrons. 

Também restaram fótons e neutrinos1, partículas difíceis de ser detectadas e 

que ainda não se sabe se possuem massa. Indícios indiretos apontam que esta 

massa deva ser algumas centenas de vezes menor que a massa do elétron. 

 

Figura 2 – A estrutura interna do átomo 

 
 

 

                                                 
1Neutrino é uma partícula subatômica sem carga elétrica que interage com outras partículas apenas 
por meio da interação gravitacional e da força fraca. O Neutrino é extremamente leve e existente em 
enorme abundância no Universo interagindo com a matéria de forma extremamente débil. 

P 

Quarks são partículas fundamentais da natureza que estão no núcleo do átomo. 
Um nêutron é formado por um quark up e dois quarks down e um próton é 
constituido por um quark down e dois quarks up. 
Fonte: <http://www.on.br/ead_2013/site/conteudo/cap9-forcas/particulas.html 

Próton 

Nêutron 
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A combinação entre prótons e nêutrons deu origem ao primeiro elemento 

químico combinado formado no Universo: O Deutério (D), também chamado de 

Hidrogênio pesado. 

A seguir, com a diminuição da temperatura até cerca de 1 bilhão de graus, os 

Dêuterons, isto é, os átomos de Deutério, iniciaram a captura de prótons e nêutrons, 

sintetizando um novo elemento, constituído de 2 prótons e 2 nêutrons, o Hélio (figura 

3). Mas, além dessas reações também podia ocorrer uma que formava um núcleo de 

lítio, com 3 prótons, mas a sua frequência era baixíssima, se comparada com as 

outras. 

 

Figura 3 – A formação do Hélio durante a nucleossíntese primordial 

 
Fonte: <http://www.astro.iag.usp.br/~ronaldo/intrcosm/Glossario 

 
 

Este estágio, onde houve a produção intensa de Hidrogênio pesado e a 

produção do Hélio-3 e Hélio-4 é conhecido como a Nucleossíntese Primordial. Nesta 

época o Universo era preenchido abundantemente por estes átomos. 

George Gamow (1904-1968), físico russo-norte-americano foi o primeiro 

cientista a deduzir que a massa do Universo é formada por cerca de 75% de 

Hidrogênio, 24% de Hélio e 1% correspondendo a todo o restante dos elementos da 

natureza. Daí também se deduziu que a razão para a abundância destes elementos 

foi que o Hidrogênio e o Hélio foram criados durante a Nucleossíntese Primordial 

nos primeiros instantes do Universo. 

A surpreendente coincidência entre os valores previstos e as abundâncias 

destes elementos, determinadas a partir das observações no sistema solar dos 

meteoritos e da análise espectroscópica das estrelas, pode se considerar um 

completo êxito da teoria. 



 
 

76 

Fonte: <http://www.das.inpe.br/ciaa/cd/HTML/cosmologia/imagens 
 

Após a temperatura ter atingido níveis mais baixos, aproximadamente 3000 K, 

a Nucleossíntese Primordial cessou, pois, não mais existia calor suficiente para 

prosseguir com as reações de formação de novos elementos. 

Neste momento, o Universo tornou-se transparente à radiação. Este processo 

é conhecido como desacoplamento da matéria e da radiação (figura 5). 

 

Figura 5 - Desacoplamento da matéria e radiação 

 
Fonte: INPE. Disponível em: <http://t1.gstatic.com/images 

 
Nesta fase, com o decrescimento da temperatura a níveis cada vez menores, 

prótons puderam combinar com elétrons livres para formar o primeiro átomo, o 

átomo de Deutério. E, tendo o átomo de Deutério grande instabilidade, pares destes 

átomos puderam se unir formando uma molécula de Hidrogênio, 2H2.  
2 

                                                 
2 O Deutério é um dos isótopos estáveis do hidrogênio ( símbolo ²H ), informalmente é simbolizado 
pela letra D. O núcleo do deutério é formado por 1 próton e 1 nêutron. A sua massa atômica é igual a 
2. As chances de encontrarmos no mar um isótopo de hidrogênio que seja deutério é de 0,0156%. 

Figura 4 - Abundância relativa dos elementos leves no Universo 
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A partir desta época, a matéria estava livre para se condensar. Agora, a 

matéria passa a dominar o panorama. O que antes era domínio da radiação passa a 

ser domínio dos átomos e moléculas e a gravidade reivindica o seu poder. 

A gravidade, atraindo a matéria para regiões mais densas que outras da 

vizinhança durante milhões de anos, provocou a formação de grandes nuvens 

moleculares de onde serão formadas as estrelas e da reunião das estrelas, galáxias. 

 

A FORMAÇÃO DAS ESTRELAS. 

 

Estrelas podem nascer nos braços espirais das galáxias, perto de 

concentrações estelares jovens e nuvens interestelares de gás e poeira. O material 

básico para a formação de estrelas é o Hidrogênio. 

Para haver a formação de uma estrela, a atração gravitacional deve superar a 

energia cinética dos átomos na nuvem. Com isto, ela começa a crescer e atinge um 

ponto em que é gravitacionalmente instável, chamado comprimento de Jeans.  

A partir deste ponto há colapso da nuvem inicial gerando as denominadas 

nuvens moleculares, como ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6 – A formação de proto-estrelas 

 
Fonte: instituto de Física – UFRGS. Disponível em  

<http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/formation/cloud_frag.gif> 
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À medida que colapsam, as regiões centrais se fragmentam em pedaços 

contendo de 10 a 50 massas solares. Esses fragmentos então formarão as 

chamadas protoestrelas, veja a figura 6. 

À medida que se forma uma protoestrela, gás cai em direção ao seu centro. O 

gás em contração cada vez maior, converte a energia cinética em energia térmica 

(calor), fazendo com que tanto sua pressão quanto sua temperatura suba. E, ao 

atingir alguns milhares de graus de temperatura, a casca da protoestrela se torna 

uma fonte de radiação infravermelha. 

A protoestrela, inicialmente, tem apenas algo como 1% de sua massa final, 

mas, material continuará a cair em direção ao seu centro, acumulando-se em suas 

regiões mais externas. 

Após alguns milhões de anos, reações de fusão termonuclear iniciam-se em 

seu centro devido à grande temperatura e pressão presentes. Um forte vento estelar 

(radiação e partículas) é produzido. A protoestrela é agora considerada uma estrela 

jovem, já que sua massa não mais se altera e sua evolução futura está definida 

conforme a figura 7. 

 

Figura 7 - Destino das estrelas de acordo com a quantidade de massa inicial 

 
Fonte: <http://www.guiadacarreira.com.br 
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Figura 8 - Luminosidade das estrelas x temperatura de sua superfície 

 
Note a sequência principal ao meio do gráfico 

Fonte: UFPA. Disponível em: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABK14AA-
1.jpg>.> 

 
 

A NUCLEOSSÍNTESE ESTELAR 

 

Na primeira fase da nucleossíntese estelar acontece a queima de Hidrogênio, 

com a consequente produção de Hélio e energia, como ocorre no nosso Sol 

atualmente. 

As estrelas passam a maior parte do tempo nesta fase, enquanto estão na 

chamada sequência principal do estágio da sua evolução (ver figura 8). 

permanecerão aí até que esta fase se esgote e ela passe para a fase 

de subgigante ou gigante vermelha. Com isto, muda a estrutura da estrela, pois a 

sua composição e peso variam e a sua evolução depende basicamente da massa 

total e da sua composição inicial. O tempo de vida de uma estrela também depende 

destas condições. 

Na queima do Hidrogênio em temperaturas da ordem de 107 K as reações 

que ocorrem no núcleo da estrela são denominadas cadeia próton-próton, 

representada por (p-p). A reação ocorre da seguinte forma: 



 
 

80 

Inicialmente, dois núcleos de Hidrogênio se fundem formando um átomo de 

deutério e liberando um pósitron transformando um dos dois prótons em um nêutron. 

Note a figura 9 e as reações em sequência, na figura 10: 

 

Figura 9 - Cadeia próton-próton 

 
Fonte: Instituto de Física, UFRGS. 

Disponível em <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/ciclopp.jpg>.> 
  

  
Figura 10 - Equações da cadeia próton-próton 

 
Fonte: <http://es.wikipedia.org 

 

Esta sequência de reações é a única disponível para uma estrela formada 

apenas por Hidrogênio e Hélio primordiais. Nesta cadeia, 4 prótons dão origem a um 

núcleo de Hélio. Entretanto, se na estrela houver Carbono e nitrogênio pode 

acontecer o ciclo denominado ciclo CNO (Carbono-Nitrogênio-Oxigênio). 
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Figura 11 - Ciclo CNO 
 

 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org 

 

Da mesma forma que no ciclo p-p, 4 prótons dão origem a um núcleo de 

Hélio, mas a temperatura para o ciclo CNO ocorrer deverá ser bem mais alta que no 

ciclo p-p (figura 11). 

O Carbono neste processo age como catalisador da reação, sendo que o 

núcleo de Carbono-12 usado na primeira reação é recuperado na última. 

As reações principais do ciclo CNO são: 
12C + ¹H → 13N + γ  +1,95 MeV * 
13N → 13C + e + νe  +1,37 MeV ** 
13C + ¹H → 14N + γ  +7,54 MeV 
14N + ¹H → 15O + γ  +7,35 MeV 
15O → 15N + e + νe  +1,86 MeV 
15N + ¹H → 12C + 4He +4,96 MeV 

∗ γ: Raio Gama.  ** νe: Neutrino. 

 

Ao fim da fusão de todo o Hidrogênio não existe nada mais que núcleos de 

Hélio, e a temperatura da estrela sobe vertiginosamente a níveis em torno de 100 

milhões de graus. 

Neste ponto, bilhões de átomos de Hélio se chocam. Quando três diferentes 

átomos de Hélio se chocam ao mesmo tempo ocorre o processo chamado triplo α e 

se forma então um sistema estável, o Carbono. Veja a figura 12 na próxima página. 
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Figura 12 - Reação Triplo Alpha 

 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org 

 

As equações são as seguintes: 
4He+4He ↔ 8Be 
8Be+4He ↔ 12C+ γ   + 7.367 MeV 

 

O 8Be produzido durante a primeira etapa é muito instável e decai outra vez 

em dois núcleos de Hélio em 2,6x10-16 segundos. 

Com o aparecimento do Carbono inicia-se uma nova fase de fusão nuclear no 

interior da estrela. Sua atmosfera se expande enormemente porque, sendo as 

reações de conversão de hidrogênio em hélio ocorrendo em camadas mais 

afastadas do núcleo, a pressão de radiação não é equilibrada pela gravidade e ela 

se torna então uma gigante vermelha.  

Durante milhões de anos esta estrela vai povoar-se de núcleos de Carbono e 

este elemento vai ser importante na formação de novos elementos. Mas, 

dependendo da sua massa inicial, a estrela irá transformar todo o Hélio em Carbono, 

restando então somente um núcleo de Carbono, uma estrela chamada anã branca. 

Em outro caso, se a massa inicial da estrela for bem maior, no interior da 

gigante vermelha, núcleos de Carbono se combinarão com núcleos de Hélio para 

produzir o Oxigênio. E, se a estrela tiver mais do que 8 massas solares, ela poderá 

continuar com as reações de fusão nuclear, convertendo núcleos de Carbono e 

Oxigênio em outros núcleos mais pesados, como o Neônio. 

Quando o Hélio se esgota no coração da estrela, uma mistura de Carbono, 

Oxigênio, Neônio e Magnésio são deixados. Ocorre então um novo colapso e a 
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temperatura da estrela aumenta novamente. Este aumento de temperatura é 

necessário para a queima do Oxigênio e do Carbono. 

Dois núcleos de Carbono juntam-se em uma reação exotérmica. E, a queima 

do Carbono, relativamente complexa, produz vários elementos como o Neônio, o 

Sódio, o Magnésio, o Alumínio, o Silício e, em menor quantidade, o Fósforo e o 

Enxofre (figura 13). Algumas destas reações são mostradas abaixo: 

 
Figura 13 - Seção de uma gigante vermelha mostrando a 

nucleossíntese e os elementos formados em cada camada 

 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org 

 
12C +12C → 20Ne + 4He 

12C+12C→ 24Mg+γ 

12C+12C→
23Na+p 

Estas reações ocorrem a temperaturas de 700 milhões de graus e quando ela 

aumenta ligeiramente para cerca de 1 bilhão de graus começa a queima do 

Oxigênio: 
16O+16O→

28Si+4He 
16O+16O→

32S+γ 

16O+16O→
31P+p 

16O+16O→
31S+n 

Depois da queima do Oxigênio, após uma nova elevação na temperatura, 

ocorre a queima do Neônio e do Silício com elevada emissão de neutrinos.  
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Devido à emissão de neutrinos, a duração destas fases são muito curtas e em 

alguns milhares de anos a estrela produzirá sequencialmente, desde o Silício até o 

grupo dos metais: Níquel, Cobre, Zinco, Ferro, etc. 

A tabela 7 resume a duração de alguns destes processos para estrelas com 

25 massas solares (25 M�). 

 

Tabela 7 - Os processos de fusão em estrelas com massa de 25 M���� 
Processo Combustível 

Principal 

Produtos 

Principais 

Temperatura 

(Kelvin) 

Duração 

Queima do Hidrogênio Hidrogênio Hélio 7x107 107 anos 

Triplo alfa Hélio Carbono, Oxigênio 2x108 106 anos 

Queima do Carbono Carbono Ne, Na, Mg, Al 8x108 103 anos 

Queima do neônio neônio O, Mg 1,6x109 3 anos 

Queima do Oxigênio Oxigênio Si, S, Ar, Ca 1,8x109 0,3 anos 

Queima do Silício Silício Níquel (que decai em Ferro) 2,5x109 5 dias 

Fonte: Pesquisas na Internet 

 

A síntese dos elementos por reações de fusão pode continuar até a região do 

Ferro e do Níquel, em torno de A=56, dependendo da massa inicial da estrela. 

A partir daí, devido à repulsão coulombiana entre os prótons no núcleo, as 

reações de fusão tornam-se difíceis de ocorrer, e para ocorrer, deverão absorver 

energia, ao invés de liberá-la. O gráfico da figura 14 ilustra este fato: 

 

Figura 14 - Energia de ligação entre núcleons em função da massa do núcleo 

 
Do lado esquerdo a força nuclear domina e a fusão aumenta a energia. Do lado 
direito a força elétrica domina e para ganhar energia os núcleos sofrem fissão. 
Note que o Ferro é o elemento mais pesado que pode ser produzido por fusão. 

Fonte: <http://truesingularity.wordpress.com/tag/niels-bohr/ 
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O pico do Ferro, como é chamado este limite, marca o final da vida das 

estrelas. Como se vê no diagrama, o rendimento a cada nova etapa de fusão diminui 

rapidamente, a partir do qual a fusão nuclear deixa de ser uma reação rentável e 

exotérmica, chegando ao Ferro esse rendimento é negativo e as reações de fusão 

se detêm. 

Repare que a fusão nuclear com liberação de energia só ocorre para núcleos 

situados abaixo da região do Ferro; acima dele, são as reações de fissão que 

liberam energia. Assim, não existe energia suficiente na estrela para que por meio 

de reações de fusão ocorra a síntese de elementos com números atômicos acima do 

Ferro. 

Como vimos, com a produção do Ferro, acabam as reações de fusão no 

núcleo da estrela. Não é possível fundir núcleos de Ferro para criar núcleos de 

elementos mais pesados. Então, com o fim das reações nucleares a gravidade 

passa a dominar e a estrela desaba sobre si mesma. 

O processo culmina com a explosão de uma supernova, que lança para o 

espaço interestelar parte da sua matéria, contendo os elementos mais pesados que 

são formados durante este processo, chamado de captura de nêutrons. 

Existem dois tipos de processos de captura de nêutrons: o lento, de slow, em 

inglês, e o rápido, de rapid em inglês. 

Quando a estrela alcança uma pressão enorme, o Ferro-56 pode capturar 3 

nêutrons e virar Ferro-59. Esse Ferro-59, com 26 prótons e 33 nêutrons, é instável, 

com meia-vida de apenas um mês. Ele emite então uma partícula beta (elétron) e se 

transforma em cobalto-59, com 27 prótons e 22 nêutrons. 

Esse processo de captura de nêutrons pode prosseguir até chegar ao 

bismuto-209. O processo todo leva anos para se completar e é por essa razão que é 

chamado de "processo lento de captura de nêutrons". 
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Figura 15 - Processo de captura de nêutrons 

 
Fonte: Instituto de Física – UFRGS 

<http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/death/neutron_capture.gif> 
 

Elementos mais pesados que o bismuto-209 são produzidos pelo processo 

rápido. 

Nos momentos finais da vida da estrela, se ela tiver uma massa bem superior 

à massa do Sol, depois que todos os processos descritos acima, inclusive o lento, se 

esgotarem, a estrela não terá mais como contrabalançar a contração devido à 

gravidade. Toda a massa da estrela se contrai rapidamente e a densidade no núcleo 

da estrela cresce tanto que os elétrons são engolidos pelos prótons, produzindo 

nêutrons e neutrinos. 

A parte central se transforma em uma enorme bola de nêutrons. Nesse ponto, 

a estrela explode como uma supernova e as camadas externas são expelidas para o 

espaço sideral. Todo esse processo tem poucos minutos de duração e nesta 

explosão são formados todos os elementos mais pesados que o Ferro inclusive o 

Urânio-238. 

Explosões de supernovas são eventos muito raros.  A taxa de ocorrência de 

supernovas numa galáxia a cada século é baixa, mas o elevado número de galáxias 

visíveis assegura que algumas supernovas sejam observadas todos os anos. E, 

devido a este fato, os elementos pesados são também muito raros e pouco 

encontrados na natureza. 

Sob o efeito da onda de choque da explosão da supernova, os elementos 

pesados que a estrela sintetizou são espalhados pelo espaço na forma de enormes 
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nuvens e, eventualmente, contribuem para a formação de novas estrelas, planetas 

como a Terra e outros corpos celestes (figura 16). 

 

Figura 16 - Remanescente da SN 1604, observada e registrada por Kepler 

 
Fonte: Jet Propulsion Laboratory – Nasa 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Keplers_supernova.jpg>.> 
 

A figura 17 ilustra o processo de explosão de uma supernova: 

 
Figura 17 - Seqüência de eventos da explosão de uma supernova 

 
<http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/eventosSN.jpg>.> 

 
E a figura 18, detalha os destinos finais das estrelas de acordo com a sua 

massa inicial. 
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Figura 18 - Evolução e morte dos tipos de Estrela: 

 
Fonte: <http://www.guiadacarreira.com.br 
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 APÊNDICE B - O MATERIAL DIDÁTICO 
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

Compreender como surgiu e evoluiu o Universo, como surgiram os elementos 

químicos e como foi possível a partir deles o surgimento da vida em nosso planeta, 

dá aos estudantes um importante ferramental para o entendimento da matéria e 

provoca indagações filosóficas de todo tipo. 

Os mistérios do Universo sempre instigaram a curiosidade dos seres 

humanos de todas as épocas. E a Cosmologia, constituindo-se parte da ciência que 

se dedica a resolver alguns destes mistérios, vem tendo nos últimos anos um 

aumento no interesse em ensiná-la nos cursos fundamental e médio, conforme 

também tem aumentado a quantidade de trabalhos nesta área (OLIVEIRA et al., 

2007), (AGUIAR, 2010). 

Conhecemos hoje jovens e adultos que são fascinados pelos filmes de ficção 

científica, documentários, livros e revistas que tratam de assuntos ligados a viagens 

interplanetárias e intergalácticas. 

Assuntos como buracos negros, a busca de vida em outros planetas, invasão 

de alienígenas, asteróides se chocando com o planeta Terra e provocando a 

extinção dos dinossauros, dentre outros, provocam o questionamento sobre o que é 

real, e o que é produto de ficção, e assim, estes jovens e adultos, são levados pelo 

imaginário popular a formular seus próprios pontos de vista sobre estes temas. 

Sendo a escola o local onde a formação científica dos estudantes a priori é 

feita, cabe a ela proporcionar aos alunos o contato com estes temas para estimulá-

los a seguir aprendendo e para habilitá-los a compreender de forma ampla o 

Universo em que vivem. 

É comum aos professores, principalmente aqueles das disciplinas científicas, 

a percepção de que os estudantes tendem a não relacionar o que aprendem, 

estudando determinada disciplina, com os conhecimentos adquiridos em outra 

disciplina. Noutras palavras, os conhecimentos de Física na maioria das vezes não 

estão relacionados na mente dos estudantes ao que aprendem em Química, 

Biologia ou Geografia. 
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As diversas disciplinas, dessa forma, são tratadas como compartimentos 

estanques, sem relação umas com as outras, e é responsabilidade do professor, 

realizar a integração destes conceitos para criar o ambiente necessário para tal. 

Ao ensinar o Big-Bang e o surgimento dos elementos químicos, o professor, 

além de contribuir para que seus alunos tenham conhecimento sobre assuntos da 

maior atualidade nas pesquisas científicas, pode colaborar para que eles entendam 

também processos abordados nos conteúdos de Química, Biologia, etc. 

É também aceito pela maioria dos professores que os cursos de graduação 

não tratam o assunto como deveriam pois, os assuntos relacionados à Cosmologia 

são eleitos na maioria dos cursos como cosméticos nos programas de ensino, 

principalmente na licenciatura, conforme depoimentos dos próprios professores. 

Assim, colocadas estas questões, resta-nos tentar identificar como a 

implementação nas aulas de Ensino Médio de atividades que visem o ensino destes 

temas pode ser realizada, em vista das dificuldades elencadas. 

Ao se tomar como referencial teórico a Teoria Sócio-Interacionista de 

Vygotsky, uma das principais características para a abordagem é a eleição do 

professor como o mediador, gerente do tempo e auxiliar na construção do 

conhecimento. 

Exige-se dessa forma, por parte do professor, grande dose de criatividade. 

Criatividade esta que pode ser estimulada a partir do conhecimento das ideias dos 

alunos a respeito do tema, do estímulo ao questionamento e do desafio de que 

testem suas hipóteses na busca por descobrir o potencial de cada um. Somente a 

partir daí o professor terá condições de eleger a amplitude com que os conteúdos 

deverão ser abordados, estando ciente que poderão existir algumas barreiras 

didáticas que deverão ser superadas.  

Ao tornar didáticos temas como os propostos nesta dissertação, é necessário 

que o professor de Física tenha cuidado  ao escolher o que ensinar e como ensinar 

para turmas do ensino Médio. Deve-se evitar a matematização excessiva dos 

conteúdos e o uso de termos científicos que os alunos não tenham no momento a 

capacidade de assimilar. 

A Física, sendo uma teia de conhecimentos interligados e interdependentes, 

deve ser ensinada tendo-se em mente o desejo de completude e de unificação dos 

conhecimentos que serão adquiridos, pois, somente assim, o estudo da origem do 

Universo e do surgimento dos elementos químicos possibilita aos estudantes 



 
 

93 

compreender a interligação e o relacionamento do tema com a sua vivência 

cotidiana. 

O estudo da evolução das concepções de mundo e Universo do passado até 

os dias atuais também pode ser eficaz ao trazer os alunos para o contexto do que se 

produz em ciência atualmente e do que foi produzido por nossos antepassados. 

Obtida a contextualização, a introdução dos conceitos que fizeram com que a 

Física do século XX revolucionasse nosso conhecimento científico encontrará um 

campo fértil para o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

É necessário, porém, lembrar aos alunos que estes assuntos são bastante 

complexos e que são tema de pesquisas feitas durante todo o século XX e na 

atualidade, como produto da contribuição de dezenas de cientistas de vários países. 

O que se espera ao abordarmos a evolução do universo e o surgimento dos 

elementos químicos é que ao final as seguintes questões possam ser respondidas: 

• O conteúdo foi importante e provocou interesse nos estudantes? 

• Os conteúdos ministrados propiciaram o alcance dos objetivos pretendidos? 

• Os conteúdos apreendidos pelos alunos serão capazes de promover a 

integração deste conhecimento com outras áreas? 

• A visão de mundo dos alunos foi modificada e ampliada? 

É para contribuir com o êxito desta abordagem que desenvolvemos o material 

didático. 

O material foi desenvolvido para ser utilizado em quatro aulas de 50 minutos 

cada, divididas em dois encontros em dias diferentes, podendo ser feitas as 

adaptações de acordo com as características próprias das turmas de estudantes. 

Mas os conceitos mais importantes do tema, a saber: O Big-Bang como a 

teoria mais aceita nos dias de hoje para explicar o surgimento do Universo e as 

nucleossínteses primordial, estelar e explosiva como motores da síntese dos 

elementos presentes na Tabela Periódica devem ser tratados pelo menos 

minimamente. 

Devido ao fato de nossa pesquisa das concepções espontâneas dos alunos 

sobre o tema ter sido realizada com alunos das três séries do Ensino Médio, o 

material pode ser utilizado no início do segundo trimestre do 1º ano do ensino médio 

como uma introdução aos estudos de Física. Mas, nada existe que impeça, que seja 

utilizado nas outras séries, em momentos oportunos.  
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Sugerimos, por exemplo, que caso seja aplicado a turmas do 2º ano, que seja 

aplicado após os estudos de termodinâmica para facilitar o entendimento dos 

processos envolvidos, e, se aplicado à turmas do 3º ano, que isto seja feito 

juntamente com os estudos de Física Moderna ou então como epílogo ao curso de 

Física. 
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UNIDADE 1 
 
O BIG-BANG 
 
O que o aluno irá aprender? 

• Objetivos gerais: 

Fornecer ao aluno os fundamentos necessários à compreensão da Teoria do 

Big-Bang. 

 

• Objetivos específicos: 

Traçar um breve histórico da evolução das concepções humanas em relação 

ao Universo. 

Conhecer os principais avanços nesta área no século XX e XXI. 
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O FILME - Primeira parte 
 

A primeira parte do filme "DO BIG-BANG AO URÂNIO", feito por este autor a 

partir de uma compilação de vídeos encontrados na Internet utilizando o programa 

parte do conjunto de aplicativos Windows Live, o Windows MovieMaker, aborda a 

evolução das concepções de Universo humanas desde a pré-história passando 

pelas civilizações antigas (Babilônia, Egito, Grécia, etc.), o mundo árabe, os 

cientistas dos séculos XV e XVI até o início do século XX. 

A partir daí, são abordadas as descobertas da Física que culminaram na 

formulação da Teoria do Big-Bang, suas implicações e diversas evidências da sua 

veracidade acumuladas por observações realizadas no século passado e nos dias 

atuais. 

É importante que ao final da apresentação do filme o professor frise a 

descoberta da radiação cósmica de fundo e destaque que ela foi prevista pelo 

modelo do Big-Bang e que esta foi detectada em 1965, sendo identificada como um 

eco do Big-Bang e do Universo primitivo. 

Deve abordar também as outras evidências que corroboram a teoria como: 

Velocidade de recessão das galáxias, a abundância dos elementos químicos leves 

no Universo, etc. 

O texto 1, desenvolvido a partir da compilação de artigos e livros 

relacionados nas referências, deverá então ser distribuído para a turma que fará a 

leitura. Este texto servirá como base para as discussões que serão realizadas 

posteriormente: 
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TEXTO 1 

COSMOLOGIA 

 

Pode-se dizer que a história da Física tem início quando os homens 

começaram a ver e a analisar os fenômenos naturais de modo racional, 

abandonando explicações místicas ou divinas. Antes disso, fenômenos naturais e 

suas consequências eram explicados por deuses e deusas e intervenções destes na 

vida cotidiana dos seres. 

A Filosofia Natural, como era conhecida a Física, confundia-se com a Química 

e com a Matemática e Biologia, e pode ser considerada a disciplina acadêmica mais 

antiga, se for considerada a sua presença dentro da Astrologia. 

 
Na antiguidade 

 
Na antiguidade a observação dos astros e a interpretação religiosa 

mantiveram uma ligação praticamente única. Os povos primitivos já utilizavam 

símbolos representando os corpos celestes nas manifestações de arte.  

No antigo Egito e outras civilizações acreditava-se que a Terra fosse plana, e 

os astros lâmpadas fixas numa abóbada móvel; em muitas civilizações existiam 

crenças onde se acreditava que o Sol nascia a cada amanhecer para morrer ao 

anoitecer, e que acabou por se tornar a base de muitas religiões antigas.  

Os gregos, sobretudo os seguidores de Pitágoras, acreditavam que os corpos 

celestes tinham seus movimentos regidos rigorosamente pelas leis naturais, na 

esfericidade da Terra e na harmonia dos mundos; já os seguidores de Aristóteles 

(Figura 19) consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do 

Universo. 

Figura 19 - Aristóteles 

 

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/s320/aristoteles.jpg>. 
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Ptolomeu (Figura 20) pregava que a teoria geocêntrica era válida, mas 

também considerava que os planetas descreviam órbitas circulares em torno de um 

centro, que por sua vez, orbitavam em torno da Terra, estes movimentos, eram 

chamados de epiciclos. 

 

Figura 20 - Ptolomeu e o Sistema Geocêntrico 

 
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/s320/Ptolomeu.jpg>. 

 

Estudando o sistema proposto por Ptolomeu, Nicolau Copérnico (figura 21) 

concorda com os epiciclos, mas percebe que ao colocar o Sol no centro do Universo 

os cálculos se tornavam mais simples, e com isso ele introduz a ideia de um sistema 

Heliocêntrico (Hélios = Sol), hipótese que foi defendida por Johannes Kepler e 

Galileu Galilei. 

 

Figura 21 - Nicolau Copérnico e o Sistema Heliocêntrico 

 
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/s320/copernico.jpg>. 
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Além de descobrir evidências de que o Sistema era realmente Heliocêntrico, 

Johhanes Kepler (Figura 22), também contribuiu para o entendimento dos 

movimentos dos planetas, ao descobrir que as órbitas não eram circulares e sim 

elípticas. 

 

Figura 22 - Johannes Kepler 

 
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/s320/kepler.jpg>. 

 

Mais tarde Galileu Galilei (Figura 23) aponta um determinado instrumento 

aperfeiçoado por ele, para o Céu. Este instrumento foi mais tarde chamado de 

telescópio.  

Galileu observou o movimento dos astros, os satélites de Júpiter, as fases de 

Vênus, a superfície irregular da lua com suas crateras e montanhas e fez cair por 

terra as concepções dos antigos de que tudo que estivesse no céu era perfeito e 

imutável. A partir de então se estabelece o marco que divide a Cosmologia Antiga da 

Cosmologia Moderna. 

 

Figura 23 - Galileu Galilei 

 
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/s320/Galileu.jpg>. 
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O UNIVERSO EM EXPANSÃO 

 

Apesar de fortes restrições interiores, o homem teve aos poucos que 

abandonar a noção de que tinha qualquer posição central no Universo, e no começo 

deste século reconheceu que vivemos num planeta nada excepcional, em torno de 

uma estrela nada excepcional, o Sol, localizada quase na extremidade de uma 

galáxia normal, a Via Láctea.  

Existem três tipos principais de galáxias: elípticas, espirais e irregulares. 

Galáxias elípticas têm um perfil elipsoidal, o que lhes confere uma aparência 

elíptica independentemente do ângulo de visão. A sua aparência mostra pouca 

estrutura e elas têm tipicamente pouca matéria interestelar.  

Galáxias espirais consistem de um disco giratório de estrelas e poeira 

interestelar, juntamente com um bulbo central destacado, composto geralmente de 

estrelas mais velhas. Estendendo-se para fora deste bulbo existem braços 

relativamente brilhantes. A maioria das galáxias espirais possui uma faixa linear de 

estrelas em forma de barra que se estende para fora de cada lado do núcleo e 

depois se junta à estrutura do braço espiral. 

Finalmente, galáxias irregulares não podem ser classificadas como os tipos 

espiral ou elíptica. 

A Via Láctea é um aglomerado de mais de 100 bilhões de estrelas e muitas 

nebulosas (nuvens de poeira e gás). Ela recebe esse nome porque, vista da Terra, é 

uma faixa branca parecida com um caminho leitoso (figura 24). Porém, na verdade, 

seu formato é o de um espiral barrada, pois do nosso ponto de vista na galáxia, nós 

a vemos de lado (figuras 24 e 25). 

Figura 24 - Via Láctea vista do hemisfério sul na Terra 

 

Nossa galáxia é uma espiral barrada e estima-se que contenha aproximadamente 100 bilhões 
de estrelas misturadas em gás estelar que a permeiam. 

Fonte: <http://www.spacenow.com.br/imagens/Via_Lactea_spacenownormal.jpg>. 
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Figura 25 - Representação da Via Láctea 

 
Nesta representação artística da Via Láctea vemos a localização do nosso 

sol, num dos braços exteriores da galáxia. 
Fonte: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2011/02/info_via-lactea.jpg>. 

 

Dentro da Via Láctea, está localizado o Sistema Solar, que se organiza em 

torno de uma estrela que nasceu há cerca de cinco bilhões de anos, o Sol. Ele não é 

o único sistema planetário da Via Láctea, mas é o mais importante para nós. 

Nossa galáxia faz parte de um grupo de galáxias, o Grupo Local, localizado 

na periferia de um grande super grupo de galáxias. Mesmo este super grupo, o 

super grupo de Virgem que contém aproximadamente 1300 (e possivelmente 2000) 

galáxias membros é pequeno em relação aos grandes super grupos de galáxias que 

podemos observar em outras partes do Universo. Nossa localização no Universo é 

portanto insignificante. 

Com base em imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble, estima-se 

que o Universo possua nada menos que 125 bilhões de Galáxias. Então, o número 

de estrelas e planetas no Universo é assombroso. Tudo isso foi possível graças à 

busca constante de respostas sobre a origem do Universo.  

No início do século XX, a Cosmologia teve início significativamente com Albert 

Einstein (figura 26). Einstein acreditava que o Universo era estático e eterno, embora 

a teoria proposta por ele trouxesse evidências de quê havia um início para um 

Universo, mais tarde verificada e constatada pelo holandês Willem de Sitter e pelo 

Sacerdote Belga Georges Lemaître que introduziu o conceito de átomo primordial. 
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Figura 26 - Albert Einstein 

 
Fonte: <http://www.raicaricaturas.com.br 

 

A este modelo seria dado depreciativamente o nome Big-Bang, pelo 

cosmólogo inglês Sir Fred Hoyle, nos finais dos anos 40 do século XX, num 

programa de rádio na BBC, para acentuar o que lhe parecia ser uma consequência 

grotesca da relatividade geral de Einstein, uma colossal criação de matéria e energia 

a partir do nada. 

A teoria do Big-Bang levava em conta que as galáxias estavam se afastando 

umas das outras, como observado por Edwin Hubble em 1929. Então, se as galáxias 

estavam se afastando, retrocedendo-se no tempo, ou seja, no passado elas 

deveriam estar muito mais próximas, e, num passado bastante remoto, cerca de 

13,7 bilhões de anos atrás, elas deveriam estar todas juntas num mesmo ponto.  

Esta região, onde toda a massa e a energia do Universo se acumulou, deveria 

ser muito quente e é chamada pelos físicos de singularidade do espaço-tempo. 

Uma boa analogia para a expansão homogênea e isotrópica do Universo é a 

de galáxias desenhadas em papel e pregadas na superfície de um balão de 

borracha que está sendo inflado.  

Imagine que vivemos na superfície deste balão, e que o balão está se 

expandindo à medida que está sendo inflado. Quaisquer pontos na superfície do 

balão se afastam uns dos outros, sem que nenhum de nós, que vivemos em uma 

das galáxias na superfície do balão tenhamos consciência disto (figura 27).  

Observações comprovaram nosso Universo se expandindo igualmente em 

todas as direções. 

Na verdade, o Big-Bang não é uma explosão no espaço mas, uma explosão 

do próprio espaço! No nosso Universo, tal como na superfície de um balão, não 
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existe um centro da expansão, todas as galáxias se afastam umas das outras (figura 

27). 

 

Figura 27 - Representação da expansão proposta por Hubble 
 

 
Fonte: The Universal matrix.com 

<http://theuniversalmatrix.com/en-us/articles/Universo-em-Expans0x142.jpg>. 
 

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

espaço e o tempo. Este é o início do Universo que conhecemos. 

Apesar da descoberta da expansão do Universo, muitos pesquisadores 

acreditavam na Teoria do Estado Estacionário, isto é, que o Universo era similar em 

todas as direções e imutável no tempo, com produção contínua de matéria para 

contrabalançar a expansão observada e mantendo a densidade média constante. 

Esta teoria foi proposta por Herman Bondi (1919-2005), Thomas Gold (1920-2004) e 

Fred Hoyle (1915-2001). 

Mas atualmente a Teoria do Big-Bang é a mais aceita pelos cientistas. Porém 

há pessoas que afirmam que nela existem contradições que não podem explicar 

alguns pontos. 

Um dos argumentos, afirma que a Teoria do Big-Bang viola a primeira lei da 

termodinâmica ao sugerir que o universo começou do nada, que afirma que matéria 

e energia não pode ser criada ou destruída.  

Em defesa da teoria, há o fato de que o Big-Bang não trata da criação do 

Universo, mas sim de sua evolução e dessa forma, as leis da ciência perdem a 

validade quando nos aproximamos do momento de criação do Universo, incluindo aí 

as leis da Termodinâmica.  

Outros afirmam que a formação de estrelas e galáxias viola a lei da entropia, 

que sugere que os sistemas diminuem em organização à medida que o tempo 
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passa, mas, se considerarmos que no início o Universo era homogêneo e  

isotrópico, então, o Universo atual obedece à esta lei.  

Existe também, o argumento que afirma que o período de inflação no início do 

Big-Bang viola o fato de que nada pode viajar a velocidade maior que a da luz, mas, 

os defensores da teoria, em resposta afirmam que, da mesma maneira que o 

Universo não parece desafiar a primeira lei da Termodinâmica, por não ser possível 

aplicá-la antes do início do Universo, a relatividade restringe a velocidade da matéria 

e energia como sendo sempre menor que a da luz, mas não restringe a velocidade 

do Universo como um todo. Assim, a Teoria da Relatividade também ainda não se 

aplicava, e, viajar em velocidade superior à da luz não seria um problema.  

 

 



 
 

105 

REFERÊNCIAS 
 

Albert Einstein. Disponível em <http://www.raicaricaturas.com.br/blog/wp-
content/uploads/2013/12/einsteinCARICATURA.jpg>. Acesso em13/11/2013. 
 

Aristóteles Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/s320/aristoteles.jpg>. Acesso 
em 13/11/2013. 
 

BANDEIRA, A. N. Nucleossíntese: como surgiram os elementos químicos, 2006 
Disponível em <http://www.uff.br/ecosed/Nucleosintese.pdf. Acesso em 20/05/2013. 
 

Como funciona a Teoria do Big-Bang Disponível em 
<http://4.bp.blogspot.com/_fvPPFu09UAs/ylM7s_H6iVc/s320/big-bang-8.jpg>. 
Acesso em13/11/2013. 
 
EclipseCrossWord.com. Disponível em 
<http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx. Acesso em 03/06/2013. 
 
Expansão do Universo Disponível em 
<http://4.bp.blogspot.com/_fvPPFu09UAs/image002.jpg>. Acesso em13/11/2013. 
 
Galileu Galilei Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/s320/Galileu.jpg>. Acesso 
em13/11/2013. 
 
HORVATH, J. et al. Cosmologia Física, do micro ao macro cosmos e vice-versa 
2. Ed. Livraria da Física, 2011. 
 
Johannes Kepler Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/s320/kepler.jpg>. Acesso 
em13/11/2013. 
 
JONATHAN, S., "HowStuffWorks-Como funciona a Teoria do Big-Bang", 2008 
Disponível em <http://ciencia.hsw.uol.com.br/big-bang.htm 
 

MORAIS, A. M. A. A origem dos Elementos Químicos uma abordagem inicial. 
1. Ed. Livraria da Física, 2010. 
 
Nicolau Copérnico Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/s320/copernico.jpg>. 
Acesso em13/11/2013. 
 
NISENBAUM, A. M. Tudo se Transforma - Gênesis dos Elementos Químicos. Parte 
2 - Projeto Condigital. Brasília: MEC/SEB, 2000. 
 
Ptolomeu e o sistema Geocêntrico Disponível em 
<http://2.bp.blogspot.com/s320/Ptolomeu.jpg>. Acesso em13/11/2013. 
 
ROONEY, Anne. A história da física: da Filosofia ao Enigma da Matéria Negra 
1 ֺ. Ed. M. Books . 2013. 
 
ROSENFELD, R. A Cosmologia. Instituto de Física Teórica, Universidade do 
Estado de São Paulo. In: Física na Escola, v. 6, n. 1, 2005. 
 



 
 

106 

SILVA, M. S. Como tudo começou. Disponível em 
<http://Cosmologiantiga.blogspot.com.br/2010/06/como-tudo-comecou.html. Acesso 
em 15/11/2013. 
 

WIKIPEDIA. Cosmologia. Disponível em pt.wikipedia.org/wiki/Cosmologia . Aceso 
em 15/11/2013. 
 
Via Láctea vista do hemisfério sul na Terra. Disponível em 
<http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2011/02/info_via-lactea.jpg>. 
Acesso em 25/02/2014. 
 

TERUYA, Nilton; DUARTE, S. Núcleos exóticos e síntese dos elementos 
químicos. Revista Química. Nova,Vol. 35, No. 2, 360-366, 2012 
 



 
 

107 

TEXTO 2 

O texto “Como funciona a Teoria do Big-Bang", de Jonathan Strickland. 

Disponível na Internet em HowStuffWorks no endereço 

<<http://www.hsw.uol.com.br>,  poderá ser utilizado pelo professor como 

complemento de sua aula visando maior  aprofundamento do assunto ou para ser 

lido em  casa. 

 

A COSMOLOGIA MODERNA 

A Cosmologia moderna se desenvolveu ao longo das trilhas entre teoria e 

observação. Em 1916, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral, que 

forneceu uma descrição unificada da gravidade como uma propriedade geométrica 

do espaço e do tempo. Na época, Einstein acreditava em um Universo estático, mas 

descobriu que sua formulação original da teoria não permitia porque as massas 

distribuídas por todo o Universo se atraíam gravitacionalmente, movendo umas em 

direção as outras ao longo do tempo. No entanto, ele percebeu que suas equações 

permitiram a introdução de uma constante que poderia neutralizar a força da 

gravidade na escala cósmica. Einstein publicou seu primeiro artigo sobre 

Cosmologia relativista, em 1917, no qual ele acrescentou esta constante 

cosmológica de suas equações de campo, a fim de forçá-las a modelar um Universo 

estático.  

No entanto, o assim chamado modelo de Einstein era instável para pequenas 

perturbações que o fariam eventualmente começar a expandir ou contrair. O modelo 

de Einstein descreve um Universo estático. Foi mais tarde que se percebeu que o 

modelo de Einstein era apenas parte de um conjunto maior de possibilidades, todos 

os quais foram consistentes com a relatividade geral.  

 
Georges Lemaître 
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Em 1927, o padre católico belga Georges Lemaître propôs, a partir da 

recessão de nebulosas espirais, que o Universo começou com a "explosão" de um 

"átomo primordial" - que mais tarde foi chamado de Big-Bang.  

Em 1929, Edwin Hubble forneceu uma base observacional para a teoria de 

Lemaître. Hubble mostrou que as nebulosas espirais eram galáxias por 

determinação de suas distâncias usando medições do brilho de estrelas variáveis 

presentes nestas nebulosas e interpretou isto como evidência de que as galáxias 

estão se afastando da Terra em todas as direções em velocidades proporcionais às 

suas distâncias. Este fato é agora conhecido como a lei de Hubble.  

A lei de Hubble então, sugere que o Universo estava se expandindo. Foram 

propostas duas explicações principais para a expansão. Um deles foi a teoria do Big-

Bang Lemaître, defendida e desenvolvida por George Gamow. A outra explicação foi 

o modelo de estado estacionário de Fred Hoyle em que matéria nova é criada como 

as galáxias se afastando umas das outras. Neste modelo, o Universo é praticamente 

o mesmo em qualquer ponto no tempo.  

Os cientistas então ficaram divididos em apoiar uma ou outra teoria mas a 

evidência observacional começou a apoiar a ideia de que o Universo evoluiu de um 

estado quente e denso.  

A descoberta da radiação cósmica de fundo em 1965 significou um forte apoio 

para o modelo do Big-Bang, alguns cosmólogos propuseram seriamente outras 

teorias sobre a origem e evolução dos cosmos. Uma conseqüência disso é que, 

todas apontavam para o fato de que o Universo começou com uma singularidade, 

como demonstrado por Stephen Hawking e Roger Penrose em 1960. 

 

TEORIA DO BIG-BANG  

 

Apesar de a teoria do Big-Bang ser famosa, ela é também muito 

incompreendida. Um dos equívocos mais comuns sobre a teoria é a de que ela 

descreve a origem do Universo. Isso não é 100% correto. A teoria é uma tentativa de 

explicar como o Universo se desenvolveu de um estado minúsculo e muito denso 

para aquilo que é hoje. Ela não tenta explicar o que iniciou a criação do Universo, o 

que existia antes do Big-Bang ou até o que existe fora do Universo. 
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 Sir Fred Hoyle 

Outro equívoco é afirmar que o Big-Bang tenha sido uma espécie de 

explosão. A teoria descreve a expansão do Universo. Embora algumas versões da 

teoria se refiram a uma expansão incrivelmente rápida (possivelmente mais rápida 

que a velocidade da luz), isso ainda assim não representaria uma explosão no 

sentido clássico do termo. 

Resumir a teoria do Big-Bang é um desafio. Ela envolve conceitos que 

contradizem a maneira pela qual percebemos o mundo. Os estágios iniciais do Big-

Bang se concentram em um momento no qual todas as forças separadas do 

Universo eram partes de uma força unificada. As leis da ciência começam a se 

dissolver, à medida que recuamos no tempo. Consequentemente chega-se a um 

estágio em que não se pode mais construir teorias científicas sobre o que está 

acontecendo porque a ciência mesma já não se aplica. 

A teoria do Big-Bang descreve o desenvolvimento do Universo do momento 

imediatamente posterior ao seu surgimento até os dias de hoje. Trata-se de um dos 

diversos modelos científicos que tentam explicar por que o Universo é da maneira 

que é. A teoria faz diversas previsões, muitas das quais puderam ser confirmadas 

por meio de observações. Como resultado, é a mais popular e aceita das teorias 

quanto ao desenvolvimento de nosso Universo. 

O mais importante conceito, quando se fala do Big-Bang, é o de expansão. O 

Big-Bang explica a expansão do espaço em si, o que por sua vez significa que tudo 

que estava contido dentro desse espaço está se afastando de tudo mais.  

Embora muitas pessoas acreditem que a teoria do Big-Bang se refere a uma 

explosão, ela na verdade trata da expansão do Universo.  

Hoje, quando olhamos para o céu noturno, vemos galáxias separadas pelo 

que parecem ser amplas extensões de espaço vazio. Nos momentos iniciais do 
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Universo, toda matéria, energia e espaço que poderíamos observar estavam 

comprimidos em uma área de volume zero e densidade infinita.  

Havia tanta energia no Universo naqueles primeiros momentos que a matéria, 

tal qual conhecemos, não podia surgir. Mas o Universo se expandiu rapidamente, o 

que significa que foi ficando menos denso e se resfriando.  

À medida que se expandia, a matéria começou a se formar e a radiação 

começou a perder energia. Em apenas alguns segundos, o Universo se formou a 

partir de uma singularidade que se estendeu pelo espaço. 

 

De onde veio a teoria do Big-Bang 

 

Nos anos 1920, um astrônomo chamado Edwin Hubble percebeu algo de 

interessante: a velocidade de uma galáxia parecia ser proporcional à sua distância 

da Terra. Em outras palavras, quanto mais distante uma galáxia estivesse da Terra, 

mais rápido ela pareceria estar se afastando de nós.  

Para compreender este fenômeno, é necessário imaginar que não são as 

galáxias que se deslocam mas sim, o Universo inteiro que se dilata com as galáxias 

dentro dele. 

Hubble teorizou que o Universo se expande com o passar do tempo. Isso 

significa que, há bilhões de anos, o Universo teria sido muito menor e mais denso. 

Para ele, se recuássemos o bastante, teríamos um colapso do Universo para uma 

área com densidade infinita que conteria toda a matéria, energia, espaço e tempo do 

Universo. 

Os cientistas utilizam as observações de Hubble para estimar a idade do 

Universo. As estimativas atuais, com base na constante de Hubble, sugerem que o 

Universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 200 milhões de 

anos para mais ou para menos. Outros métodos de estimativa da idade dependem 

de se determinar as idades das estrelas e dos elementos. Esses métodos nos 

oferecem uma gama de possibilidades cujo limite superior é o de 15 bilhões de anos.  

Algumas pessoas tinham objeções sérias a essa teoria. Entre elas estava o 

famoso físico Albert Einstein. Ele defendia a teoria de que o Universo era estático - 

que ele não muda, foi e será sempre o mesmo. Einstein esperava que sua teoria da 

relatividade geral propiciasse a ele uma compreensão mais profunda sobre a 

estrutura do Universo.  
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Imagens de antigas galáxias obtidas pelo Telescópio Hubble 

 

Ao concluir a formulação de sua teoria, Einstein ficou surpreso ao descobrir 

que, de acordo com os seus cálculos, o Universo teria que estar se expandindo ou 

se contraindo. Como isso conflitava com sua crença em um Universo estático, ele 

saiu em busca de uma explicação plausível. Sua proposta era a de uma constante 

cosmológica - um número que, quando incluído em sua teoria geral da relatividade, 

serviria para eliminar a hipótese de expansão ou contração do Universo. 

Quando as constatações de Hubble lhe foram apresentadas, Einstein admitiu 

que estivesse errado. O Universo parecia estar se expandindo e a própria teoria de 

Einstein sustentava essa conclusão. A teoria e as observações deram origem a 

algumas previsões, muitas das quais foram confirmadas por observações 

posteriores.  

Uma dessas previsões é a de que o Universo seja a um só tempo homogêneo 

e isotrópico. Essencialmente, isso significa que o Universo parece o mesmo em 

todas as direções. Mesmo que você estivesse na ponta oposta do Universo, suas 

observações sobre a estrutura dele seriam semelhantes às obtidas aqui na Terra. 

Outra previsão era a de que o Universo teria sido intensamente quente nos 

estágios iniciais do Big-Bang e, portanto, como o Universo se expandiu deve haver 

traços remanescentes da radiação inicial. Como o Universo precisa ser homogêneo 

e isotrópico, as provas devem estar distribuídas de forma igual no Universo. Os 

cientistas descobriram indícios dessa radiação nos anos 1940, ainda que na época 

não soubessem exatamente o que haviam encontrado.  

Só em 1960 duas equipes científicas diferentes descobriram o que hoje 

designamos como radiação cósmica de fundo em microondas (RCFM). A RCFM 

é formada por resquícios da intensa energia emitida pela bola de fogo primordial do 
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Big-Bang. No passado, ela era intensamente quente, mas agora se resfriou a gélidos 

2,725 kelvins (-270,4 graus Celsius). 

 
Imagem da radiação cósmica de fundo em microondas obtida pela Sonda de 

Anisotropia de Microondas Wilkinson (WMAP) 
 

Essas observações ajudaram a solidificar a Teoria do Big-Bang como modelo 

predominante para a evolução do Universo. 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

Após as considerações iniciais, a exibição do filme e a leitura dos textos, 

feitos com a sua supervisão, é sugerido que os alunos se dividam em grupos de no 

máximo 5 membros para facilitar a discussão e a troca de ideias entre eles e os 

grupos. 

Peça que respondam ao questionário e o entreguem ao final da aula para 

correção e discussão em sala ao final da aula caso o tempo permita. Caso não seja 

possível, é importante que a discussão ocorra antes do início da apresentação da 

Unidade 2. 
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Questionário 1:  

Aluno:  ____________________________________ Número: __________ 

Turma: _________________________ Série: ________ 

Com base nas atividades executadas nas últimas aulas, tente responder às 

próximas questões: 

 

Imagine que você está de pé no centro de uma floresta. Você constata que ao 

seu redor é possível ver as árvores bem espaçadas entre si, mas quanto mais 

longe você olha, mais diminui o espaçamento entre as árvores. Você constata 

também olhando para bem longe nesta floresta, nos limites da sua capacidade 

de distinguir as árvores individualmente elas parecem estar todas juntas e 

você não pode ver nada mais além delas. 

 

Olhando para o céu à noite, você sabe que o céu é salpicado de estrelas e 

galáxias que estão presentes em todas as direções do espaço que 

observamos a partir do nosso ponto de vista na terra. Se nos munirmos de um 

telescópio potente e o apontarmos para qualquer região, o número de estrelas 

e galáxias se multiplicará e percebemos que o seu número é muito, muito 

grande. Veja a foto a seguir do espaço profundo obtida pelo telescópio 

espacial Hubble. 

 
Figura 28 - Fotografia do espaço profundo  

  

Fonte: Núcleo Interactivo de Astronomia 
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Analisando os dois trechos de texto acima, poderíamos pressupor que, assim 

como na floresta, se olhássemos para o céu à noite, o mesmo deveria ser claro 

como o dia, pois, como afirmado, ele está pontilhado de estrelas e galáxias. Mas, 

não é assim. 

 

Questão 1) A partir da análise destes dos fatos relatados acima, tente formular 

junto com os seus colegas uma explicação do porque o céu noturno é escuro e não 

claro como o dia. 

 
 
 

Questão 2) O que o fato do céu noturno ser escuro à noite pode lhe dizer em 

relação ao tamanho do Universo? Justifique a sua resposta. 

 

PARA PESQUISAR: 

A explicação aceita para o fato da escuridão noturna e outros aspectos da 
constituição e da idade do Universo é conhecida como "O PARADOXO DE 
OLBERS". 

Faça uma pesquisa na Internet e na próxima aula discuta o que aprendeu a respeito 
com os seus colegas e com o professor. 

 
 

Questão 3) Um fato observado quando se estudam as estrelas é que elas não 

mudam rapidamente quanto as suas características visuais. Então, as suas 

estruturas internas devem ser razoavelmente constantes. Assim, diz-se que o seu 

interior está na condição de equilíbrio 

 

Baseado nisto responda:  

O que mantém uma estrela neste estado de equilíbrio? 
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O trecho abaixo foi extraído do texto 1 lido por você - Cosmologia. 

Uma boa analogia para a expansão homogênea e isotrópica do Universo é a 
de galáxias desenhadas em papel e pregadas na superfície de um balão de 
borracha que está sendo inflado.  
 
Imagine que vivemos em sua superfície, e que o balão está se expandindo a 
medida que está sendo inflado. 

 
Figura 29 - A analogia entre um balão se inflando e a expansão do Universo 

 

 
Fonte: <http://theuniversalmatrix.com 

 
Questão 4) Você pode explicar porque nesta analogia as galáxias não foram 

desenhadas diretamente na superfície do balão?  

Discuta com seus colegas a razão disto e escreva a sua resposta. Faça a 

experiência em casa. 

 

 

Questão 5) A descoberta que o Universo está se expandindo conduziu a outras 

questões: 

Ele irá se expandir para sempre? A expansão vai parar ou vai se reverter?  

De acordo com a teoria geral da relatividade, depende da densidade matéria-energia 

do universo.  

a) Tente explicar de que forma o valor desta densidade matéria-energia 

presente no Universo pode influenciar na sua expansão ou na sua reversão 

futuras. 

 

b) Caso o Universo se expanda para sempre, é possível imaginar o seu 

estado daqui há muitos bilhões de anos? 
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c) Se o processo de expansão se reverter, isto é, o Universo começar a se 

contrair, o que você acha que poderá acontecer com ele num futuro distante? 

Questão 6)  

Até 1998 pensava-se que a velocidade com a qual as galáxias se afastam 

deveria diminuir com o tempo devido à atração gravitacional entre elas.  

Pesquisas mais recentes (1998), comprovaram que a aceleração da 

expansão do Universo é positiva, ou seja, a velocidade com a qual as 

galáxias se afastam umas das outras está aumentando e não diminuindo 

como seria de se esperar devido a atração gravitacional.  

Isto significa que o Universo está se expandindo cada vez mais 

rapidamente e a expansão está acelerando. 

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

Discuta com seus colegas e responda quais as consequências da atual aceleração 

do Universo para a sua evolução futura e o seu destino final? 

 

Questão 7) Faça uma pesquisa na Internet sobre os temas: Matéria escura e 

energia escura e escreva um pequeno resumo a respeito deles.  

 
A partir do seu resumo, tente relacionar os conceitos pesquisados por você com o 

que foi discutido no item anterior. 

 

Questão 8)  

As expressões "registro fóssil do Big-Bang" ou "eco do Big-Bang" referem-se à 
radiação cósmica de fundo em microondas, vista na primeira parte do filme. 
 

Esta radiação, correspondendo a uma temperatura de aproximadamente 3 K, 
descoberta pela dupla de cientistas Arno Penzias e Robert Wilson em 1960, constitui 
a maior evidência observada em apoio à teoria do Big-Bang. 
 

Segundo as palavras do professor do Departamento de Raios Cósmicos do Instituto 
de Física da Unicamp, Roberto de Andrade Martins:  
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"O fóssil do peixe não é mais o peixe, virou algo diferente, não tem mais carne, osso, 
escama. A radiação também não é mais como era antigamente, ela seria um 
vestígio residual da era primitiva". 
 

Fonte: Tudo se Transforma - Gênesis dos Elementos Químicos 2 
Disponível em <<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=36496> 

A partir da análise dos trechos acima, justifique porque esta radiação presente em 

todo o Universo até os dias de hoje é evidência da ocorrência do Big-Bang: 
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UNIDADE 2 
 

COMO SURGIRAM OS ELEMENTOS QUÍMICOS? 
 
O que o aluno irá aprender? 

• Objetivos gerais: 

Fornecer ao aluno os fundamentos necessários à compreensão dos 

processos de nucleossíntese dos elementos químicos. 

 

• Objetivos específicos: 

Entender a nucleossíntese como mecanismo de criação de novos núcleos 

atômicos a partir de núcleos pré-existentes. 

Entender os processos astrofísicos envolvidos. 

Conhecer os aspectos básicos do nascimento e evolução estelar 

 
O FILME - segunda parte 
 

A segunda parte do filme "DO BIG-BANG AO URÂNIO" deverá ser utilizada 

no início da segunda aula após uma breve correção e discussão das respostas ao 

questionário 1 aplicado na aula anterior.  

O vídeo em questão tem duração de aproximadamente 10 minutos e aborda 

os processos de nucleossíntese primordial, estelar e explosiva. O assunto é tratado 

utilizando-se de uma linguagem simples, destacando somente os aspectos mais 

importantes da teoria e evitando terminologias complicadas que pudessem 

desinteressar os alunos. Aspetos matemáticos também foram evitados.  

Ao final da apresentação do filme, o professor, de posse de uma tabela 

periódica, poderá frisar os aspectos básicos que foram tratados dividindo o assunto 

em três partes principais: a síntese dos elementos leves, a síntese dos elementos 

com massas intermediárias, a síntese dos elementos pesados até o urânio. 

Esta abordagem, tendo como suporte uma tabela periódica, além de ser 

interdisciplinar, proporciona aos alunos uma visão global do assunto, o que pode 

facilitar a compreensão do texto desenvolvido a partir da compilação de artigos e 

livros relacionados nas referências. É importante que o professor acompanhe a 

leitura, buscando orientar e solucionar eventuais dificuldades apresentadas pelos 

alunos para facilitar a compreensão. 
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Para as atividades propostas nesta unidade, recomendamos que, antes do 

seu início, o professor divida a turma em 3 grupos de alunos, no caso da turma ser 

pequena, ou em 6 grupos, caso a turma tenha muitos alunos. 
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TEXTO 3 
 
NUCLEOSSÍNTESE  

(Como surgiram os elementos químicos)  

Segundo a Teoria da Expansão, hoje consagrada como Teoria do Big-Bang 

graças ao astrônomo inglês Fred Hoyle, o Universo nasceu de uma grande 

explosão. O postulado fundamental desta teoria diz que a explosão ocorreu em um 

ponto singular (Ovo Cósmico, de Lemaitre), sem dimensões, com uma densidade 

infinita. De repente, há cerca de 13 bilhões de anos atrás houve a grande explosão 

(figura 30), (ou melhor dizendo, a grande expansão), e naquele momento foram 

criados o espaço e o tempo. 

 

Figura 30 – Representação artística do Big-Bang 

 
Fonte: Hypescience.com 

 

Neste momento, com a liberação de energia em níveis incríveis, a uma 

temperatura ao redor de 3 bilhões de graus centígrados, o Universo preencheu-se 

de radiação e partículas fundamentais, os "quarks", que se chocavam. Tudo era 

energia e o Universo era todo luz.  

Desde então o Universo entrou em expansão e, ainda hoje continua se 

expandindo. A medida que se expandia, o Universo esfriava e a diminuição da 

temperatura foi permitindo que os quarks se unissem aos pares ou ternos formando, 

assim, partículas como os prótons, os elétrons e os nêutrons (figura 31).  
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Figura 31 - As partículas fundamentais 

 
Fonte: mundoeducacao.com 

 
Com o continuado declínio da temperatura os primeiros elementos formaram-

se pela interação destas partículas e inicialmente surgiu o Deutério (isótopo do 

elemento Hidrogênio, o primeiro e o mais simples dos elementos químicos, 

constituído apenas de 1 próton e 1 nêutron ). 

 

Figura 32 - Os três isótopos do Hidrogênio 

 
Fonte: Infoescola.com 

 
Com o decrescimento da temperatura ao nível de 1 bilhão de graus, os 

dêuterons, como são chamados os deutérios, lançam-se à captura de prótons e 

nêutrons e aparece um novo elemento, constituído de 2 prótons e 2 nêutrons: o 

Hélio.  
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Figura 33 – A nucleossíntese primordial 

 
Fonte: IAG – USP 

<http://www.astro.iag.usp.br/~ronaldo/intrcosm/Glossario/PrimNucleos.gif> 
 

Este estágio, de intensa atividade e pequena duração, é onde se formaram o 

Hidrogênio e o Hélio. É chamado de "nucleossíntese primordial". O Universo 

encontra-se, nesta fase, preenchido de uma abundante população de deutério 

(Hidrogênio pesado ), Hélio-3 e Hélio-4 e Lítio em muito menor quantidade (figura 

33). 

Em seguida, tendo a temperatura atingido níveis mais baixos, cessa a 

atividade dos mecanismos termonucleares. Não existe energia suficiente para 

prosseguimento das reações de formação de novos elementos e o processo fica 

suspenso. 

A evolução nuclear parou, nenhum elemento mais pesado se formou. Esta 

parada dura cerca de um milhão de anos, até que o Universo resfrie até alguns 

milhares de graus, quando sua energia térmica se torna comparável às energias das 

ligações eletromagnéticas (entre prótons e elétrons). 

Nesta nova fase, os prótons e os elétrons reproduzem o mesmo 

comportamento que os prótons e os nêutrons na fase anterior. Um próton captura 

um elétron e forma um átomo de Hidrogênio, surgindo assim os primeiros átomos, e 

logo, dois destes átomos podem se unir para constituir uma molécula de Hidrogênio: 

A primeira molécula (figura 34). 

Figura 34 - A molécula de Hidrogênio 

 
Fonte:Universidade de Évora 

<http://materiais.dbio.uevora.pt/jaraujo/biocel/imagens/biocelmol3.jpg>. 
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Antes, o Universo era dominado por partículas energéticas e tudo era 

praticamente radiação. Agora, com a chegada dos átomos e moléculas a matéria vai 

dominar os próximos acontecimentos e com o predomínio da matéria sobre a 

radiação a gravidade se torna a responsável  por condensar os átomos e as 

moléculas. 

Neste espaço onde matéria se condensa sob o efeito da gravidade as estrelas 

vão se formando e estas, por sua vez, vão formando as galáxias (figura 35). O 

Universo se preenche de corpos siderais inicialmente compostos dos gases 

Hidrogênio e Hélio porque os elementos mais pesados ainda não existiam e só 

viriam a se formar depois. 

 

Figura 35 - Fotografia da Galáxia M31, conhecida como Andrômeda 

 
Fonte: Nasa 

<http://apod.nasa.gov/apod/image/0210/Andromeda_gendler_s60.jpg>. 
 

Nas estrelas, à medida que a condensação da matéria foi aumentando pela 

ação da gravidade, a matéria em seu interior foi se aquecendo atingindo altas 

temperaturas, ao redor de dez milhões de graus. A nucleossíntese então, retoma 

seu curso e repete a sequência de fusão do Hidrogênio em Hélio (figura 36), com a 

emissão de grande quantidade de energia neste processo. 
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Figura 36 - O processo de fusão do Hidrogênio em Hélio com emissão de energia 

 
Fonte: brasilescola.com 

 

Após vários milhões ou até bilhões de anos, dependendo da massa inicial da 

estrela em questão (quanto maior a estrela mais rapidamente ela consome o seu 

combustível nuclear), ao fim da fusão de todo o Hidrogênio no núcleo da estrela, não 

existirá nada mais que Hélio, e então, para contrabalançar a tendência de se contrair 

que a gravidade impõe à estrela, a temperatura sobe vertiginosamente a 

temperaturas acima de cem milhões de graus. 

No meio dos violentos choques, incontáveis bilhões deles, três diferentes 

átomos de Hélio se chocam ao mesmo tempo e formam o Carbono, veja a figura 37. 

Inicia-se então, a fase em que a estrela utiliza o Hélio como combustível. 

 

Figura 37 - Primeira fase: Fusão do Hélio em Carbono 

 
Fonte: brasilescola.com 

 

Com o aparecimento do Carbono inicia-se uma nova fase de fusão nuclear no 

interior da estrela e sua atmosfera incha enormemente e ela se torna uma estrela 

gigante vermelha. Durante milhões de anos a estrela vai povoar-se de núcleos de 

Carbono. Este elemento vai ser importante na formação de novos elementos. 
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Figura 38 - Segunda fase: Fusão do Carbono em Oxigênio 

 
Fonte: brasilescola.com 

 

No interior da gigante vermelha, depois de haver consumido todos os 

elementos mais leves, têm início então a fusão do Carbono em outros elementos. 

Este processo requer temperaturas da ordem dos 600 milhões de graus e 

resulta na produção de elementos como o Oxigênio, o Neônio, o Magnésio, o 

Alumínio, o Silício e em menor quantidade o Fósforo e o Enxofre. Nestes processos, 

a nucleossíntese desenvolve-se em diferentes camadas da estrela:  

No centro, o Hélio transforma-se em Carbono e Oxigênio e, nas camadas 

externas, o Hidrogênio transforma-se em Hélio (figuras 39 e 40). 

 

Figura 39 - As camadas de fusão no interior das gigantes vermelhas e 
supergigantes vermelhas 

 
Fonte: Astronomia e Astrofotos 
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Figura 40 – Os diferentes elementos formados a partir da fusão do Carbono no 
núcleo das estrelas de grande massa 

 
Fonte: Dicionário de Astronomia 

<http://www.luispontes.com/ast_fuscarbono.gif> 
 

Neste estágio surge o neutrino, partícula elementar sem carga elétrica e 

massa aparentemente ausente ou dez mil vezes menor do que a do elétron. 

O neutrino interage tão pouco com a matéria comum, que constantemente 

cerca de dez bilhões de neutrinos por segundo atravessam nosso corpo e toda a 

matéria que encontra pela frente sem que percebamos. 

Pouco acima dos dez bilhões de graus, graças a um conjunto de reações no 

seu centro incandescente, a estrela gera e emite uma considerável e crescente 

quantidade destas partículas. Estes neutrinos aceleram a emissão de energia da 

estrela e provocam contração cada vez mais rápida das camadas exteriores. 

Então, depois da fusão do Carbono vem a do Neônio (figura 41) e do Silício e 

como dito, devido à emissão de neutrinos a duração destas fases serão muito 

curtas. 

Em alguns milhares de anos, a estrela produzirá sequencialmente desde o 

Silício até ao grupo dos metais: Níquel, Cobre, Zinco, Ferro... 

A fusão do Oxigênio dura entre 6 meses e um ano e cria um núcleo rico em 

Silício. 
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Figura 41 - A fusão do Neônio 

 
Fonte: Fonte: Dicionário de Astronomia 

<http://www.luispontes.com/ast_fuscarbono.gif> 
 

 

Estrelas grandes poderão oferecer condições para a fusão de outros 

elementos como veremos a seguir. 

 

Captura de nêutrons 

 

A fusão nuclear vai sempre liberando energia até a fusão do Ferro. A partir 

daí a transformação em núcleos mais pesados passaria a consumir energia em vez 

de liberar. 

Sem produção de energia não há condições para que a estrela se mantenha 

e o volume da estrela tende a diminuir bruscamente devido à ação da gravidade que 

antes era contrabalançada pela produção da energia de fusão.  

Esta contração brusca faz com que o núcleo aqueça até 5 bilhões de graus o 

que se opõe e atrasa a contração por um momento. Mas, na falta de uma fonte 

adicional de energia que mantenha esta oposição, o colapso final da estrela demora 

apenas uns segundos e o núcleo transforma-se numa estrela de nêutrons ou num 

buraco negro. 

As camadas exteriores são expulsas numa explosão chamada Supernova ( 

figura 42), que pode demorar dias ou meses. 

Esta explosão irradia enormes quantidades de nêutrons que num segundo 

sintetizam metade dos núcleos mais pesados que o Ferro através de uma fusão 

nuclear conhecida como processo-R (de rapid "rápido em inglês"). Elementos como 

por exemplo o chumbo, o ouro e o urânio só são produzidos devido a este processo. 

Ao explodir a supernova lança no espaço interestelar um montão dos 

elementos produzidos em seu interior e deixa como resíduo uma "estrela de 

nêutrons" 
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Figura 42 - Remanescente de Supernova 

 
Fonte: Wikipedia.org 

 

Após a explosão da Supernova as nuvens de gases ricas agora em 

elementos químicos vão formar as estrelas de segunda geração, de composição 

bem mais complexa que as primeiras estrelas formadas essencialmente pelo 

Hidrogênio e Hélio. 

Só estas estrelas de segunda geração, mais complexas e mais ricas em 

produtos da evolução termonuclear, abrigam elementos pesados em quantidade 

suficiente para formar planetas como a Terra e permitir o surgimento da vida como a 

conhecemos.  

Nem todas as estrelas têm, entretanto, o mesmo destino e a mesma 

capacidade de fabricar toda a gama dos elementos químicos da Tabela Periódica.  

Quando a estrela é de massa reduzida, ela não tem energia suficiente para 

crescer e se tornar uma gigante vermelha a caminho de explodir como uma 

Supernova.  

Ao esgotar seu combustível, ou seja o Hidrogênio, ou o Hélio, a pequena 

estrela vai encolher e se transformar numa anã branca.  

Calcula-se que apenas 1% das estrelas fabrica elementos pesados e 90% 

das estrelas limitam-se a queimar Hidrogênio e a fabricar um pouco de Hélio.  

95% dos elementos químicos são fabricados em 10% das estrelas sendo que 

80% destes, 90% são fabricados em Supernovas. 
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Assim, só algumas estrelas desempenham um papel realmente eficaz, a 

maioria contenta-se em iluminar o céu. Elas dissipam a sua energia sem serem 

capazes de criar toda a gama de elementos presentes na natureza. 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

Questionário 2:  

Aluno:  ____________________________________ Número: __________ 

Turma: _________________________ Série: ________ 

 

Responda às questões seguintes juntamente com seus colegas e se 

necessário peça auxílio ao seu professor: 

 

Questão 1)  

 

Com base no texto acima Responda: 

Quais são os elementos químicos mais abundantes no Universo e quais as suas 

proporções aproximadas? 

 

 

Questão 2)  

A Cadeia próton-próton ocorre no interior de estrelas com massa semelhante à do 

nosso sol.  

Ocorre a temperaturas muito altas produzindo energia e continuará a aquecê-lo 

ainda por alguns bilhões de anos. Veja a figura a seguir: 

 

 

A nucleossíntese primordial (ou nucleossíntese do Big-Bang) foi o período 

durante o qual se formaram determinados elementos químicos leves. 

A surpreendente coincidência entre os valores previstos pela teoria e as 

abundâncias destes elementos determinadas a partir de várias observações pode 

ser considerada um completo êxito da Teoria do Big-Bang. 

Fonte: Wikipedia.org 
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Fonte: Wikipedia 
 

 
 

Fonte: Wikipédia 
 

Com base na figura, descreva sucintamente o que está ocorrendo nesta reação: 

 

 

 

Questão 3)  

A Nucleossíntese primordial é insuficiente para produzir elementos com número de 

massa maiores que 8. Nela são produzidos apenas Deutério, Hélio e Lítio. Do 

Carbono em diante é necessária a nucleossíntese estelar. Assim, o nascimento das 

estrelas é essencial para o surgimento do Carbono e da química necessária à vida! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Wikipédia 
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Complete o diagrama acima com os símbolos e os números necessários ao 

processo de fusão do Carbono verificando que um elemento químico é produzido de 

forma intermediária neste processo. (Note que o número de massa atômica do 

elemento aparece à esquerda e acima do símbolo). Qual é este elemento 

intermediário? 

 

 

 

Questão 4)  

A figura a seguir mostra a evolução de uma estrela como o nosso sol. 

 
Fonte: Wikipédia 

 

Com base na figura responda: 

a) Qual a idade do nosso sol? 

 

b) Daqui a quanto tempo aproximadamente nosso sol se tornará uma estrela 

gigante vermelha e porque isto ocorrerá? 

 

 

c) Faça uma relação de quais elementos podem ser produzidos no interior de 

estrelas como esta: 

 

 

d) Porque os cientistas dizem que o sol é uma estrela de segunda geração? 

(Dica: O Universo tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos de idade).  

 

 

 

 

AGORA 

Ciclo de vida 
de uma estrela 
como o Sol Aquecimento gradual 

Gigante Vermelha 
Nebulosa planetária 

Anã Branca 

Nascimento 
Em bilhões de anos 



 
 

137 

Questão 5) A figura a seguir, mostra um pedaço da molécula de DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado nos textos acima, o que você pode dizer em relação à época propícia para 

o surgimento de vida como a conhecemos no Universo. Ela poderia surgir desde o 

início? 

 

 

 

Questão 6)  

Dependendo de sua massa, as estrelas podem desenvolver regiões com múltiplas 

camadas em que há reações nucleares. 

Estrelas com massas semelhantes à do Sol ou maiores, até um limite da ordem de 8 

massas solares, geralmente não conseguem ir além deste estágio, isto é, não 

podem formar elementos químicos mais pesados que o Oxigênio. Estas estrelas 

terminam sua vida como uma nebulosa planetária. 

 

O DNA (ácido desoxirribonucléico) é a parte mais 

importante de cada célula e imprescindível à vida. Ele 

contém informações que passam de uma geração à 

outra. O DNA coordena sua fabricação, assim como a de 

outros componentes das células, como as proteínas. 

Na figura, pode-se notar a presença dos 

elementos Hidrogênio, Carbono e Oxigênio em 

abundância em sua estrutura além de outros que não 

estão em destaque como o Fósforo, o Nitrogênio, o 

Enxofre e o Silício. 

No início, quando a matéria se condensou sob o 

efeito da gravidade as estrelas foram se formando e 

estas, por sua vez, foram formando as galáxias. O 

Universo se preencheu de corpos siderais inicialmente 

compostos dos gases hidrogênio e hélio porque os 

elementos mais pesados ainda não existiam e só viriam 

a se formar depois. 

A Molécula de DNA 
Fonte: Astronoo 
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Acima de aproximadamente 8 massas solares, as temperaturas centrais atingem 

valores muito altos e em seus estágios finais de evolução, essas estrelas 

possibilitam a formação dos elementos mais pesados 16O, 20Ne, 24Mg, 28Si, 32S, 36Ar, 
40Ca. Esta sequência de reações é eficiente até o 56Fe. 

 

Analisando o diagrama acima que mostra o destino final de estrelas em relação às 

suas massas solares, responda: 

a) Que tipo de estrelas (quantidade de massas solares) pode formar elementos 

mais pesados que o Ferro? 

 

 

b) Estrelas como o nosso sol, podem formar o Nitrogênio e o Fósforo? 

Justifique: 

 

 

c) Se nosso sol não pode produzir elementos mais pesados que o Carbono e o 

Oxigênio, como você explica a presença em nosso planeta de elementos 

como o Ouro, a Prata e o Chumbo? 

 

 

Fonte: UFRGS 
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Questão 7)  

"Somos poeira de estrelas". A frase é do cientista Carl Sagan (1934-1996) 

e foi celebrizada na série "Cosmos", de 1980. Sagan era um cientista 

brilhante e divulgador da ciência melhor ainda. Ele tinha o dom de sintetizar 

em frases inspiradas todo o sentido do maravilhoso que percebia na 

observação do Universo. Assim, a Terra tornou-se aquele "pálido ponto 

azul" (pale blue dot) onde vivemos, um grão rochoso contaminado pela vida 

e orbitando uma estrela comum, como tantas bilhões de outras, num braço 

de uma galáxia em espiral chamada Via Láctea, que se confundia com as 

outras bilhões de galáxias do Universo. 

Fonte: Revista Época - 08/09/2011 

 

a) Explique o que Carl Sagan quis dizer com sua célebre frase: 

 
 
 

b) Faça esquema ou resumo com no máximo 5 linhas que sintetize as principais 

idéias aprendidas por você nesta unidade.  
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APÊNDICE C - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Segundo (VYGOTSKY, 1989) os jogos são capazes de estimular a 

curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, além de aprimorar o desenvolvimento de 

habilidades lingüísticas, mentais e de concentração e exercitam interações sociais e 

trabalho em equipe. 

Neste sentido, a utilização de palavras cruzadas e jogos de caça palavra 

podem ser ferramentas úteis para o ensino e para a avaliação da aprendizagem dos 

alunos e utilizando aplicativos gratuitos, facilmente encontrados na Internet, é 

possível elaborar boas atividades como complemento para as aulas. 

Com um destes aplicativos, o Eclipse CrossWords encontrado em 

<<http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx>, é possível a criação de jogos 

de palavras cruzadas de forma simples e rápida.  

Um manual (em inglês) é parte integrante do programa e com ele o professor 

constrói palavras cruzadas com as características e dimensões que desejar e o 

programa permite criar listas com palavras e definições em qualquer idioma. 

O funcionamento do programa é muito simples. Depois de inserir todas as 

palavras juntamente com o texto de definição desta palavra, o EclipseCrosswords 

distribui os elementos num tabuleiro.  

É possível salvar o resultado como uma página Web para publicação de um 

site, compartilhar com outras pessoas via internet ou imprimir uma cópia para 

resolver à mão com caneta e papel, além de ser possível a exportação em vários 

formatos de arquivo. 

A criação de dezenas de jogos diferentes com as mesmas palavras e 

definições é muito fácil, sendo possível que o professor gere um jogo diferente para 

cada aluno da sua classe ou jogos para grupos de alunos que podem travar uma 

disputa saudável em relação à resolução em menos tempo. No nosso caso, 

aplicamos dois tipos diferentes do jogo que foram distribuídos a cada aluno sendo 

que cada grupo recebeu jogos iguais. 

Sendo o jogo um instrumento que desperta o interesse devido ao desafio que 

ele impõe ao aluno (QUARTIERI et al, 2010) pretende-se que este busque com 

satisfação a superação do obstáculo, pois, o interesse precede a assimilação.  
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Para o preenchimento das palavras cruzadas, os alunos, em grupo ou 

individualmente, deverão lançar mão de vários recursos como pesquisa aos textos, 

anotações, consultas aos colegas, etc.  

Espera-se que com a aplicação da atividade ocorra a reinterpretação dos 

conceitos estudados e que novas definições e relações entre as palavras e os 

conceitos das quais se originam sejam feitos pelos alunos. 

A figura a seguir mostra um modelo de palavras cruzadas interativo que pode 

ser criado com o programa através de um applet Java e que pode ser preenchido no 

computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas próximas páginas exibimos dois modelos diferentes de palavras cruzadas 

geradas a partir dos mesmos itens para ser aplicadas aos alunos e também  as 

folhas com as definições que serão usadas para o preenchimento. 

Note que nestes exemplos os tabuleiros foram nomeados como A e B para 

facilitar a distribuição e a correção.

 

Figura 43 – Palavras Cruzadas no modo interativo 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

2

3 4 5 6

7

8 9

10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

22

23 24

25

26

27

28

EclipseCrossword.com  

A 



 
 

144 

BANCO DE PALAVRAS   -   A 
 
Horizontais 
4. Estrela massiva (mais de 10 vezes a massa do Sol) num estágio avançado de evolução estelar. Uma supergigante provavelmente se transformara numa 
supernova.  (12) 
8. Isótopo do elemento Hidrogênio  (8) 
10. Padre católico belga Georges __________ propôs, a partir da recessão de nebulosas espirais, que o Universo começou com a "explosão" de um "átomo 
primordial".  (8) 
11. Unidade mínima de uma substância que conserva suas propriedades químicas.  Pode estar formada por átomos iguais ou diferentes.  (8) 
13. Cientista do século XVI que, com suas observações dos astros destruiu as concepções antigas de que tudo que estivesse no céu era perfeito e imutável.  
(15) 
16. Antipartícula do elétron, descoberta em 1934  (8) 
18. Satélite norte-americano, lançado em 1989, e que operou até 1994. O seu nome provém da expressão Cosmic Background Explorer e conduziu três 
experimentos científicos destinados a estudar a radiação cósmica de fundo.  (4) 
20. Partícula elementar que participa dos fenômenos elétricos  (7) 
21. Um dos constituintes do núcleo atômico, descoberto em 1932 por Chadwick sendo eletricamente neutro  (7) 
22. Elemento químico do grupo dos gases nobres. É o segundo elemento mais abundante do Universo.  (5) 
25. Fenômeno explosivo que ocorre quando uma estrela não consegue manter o seu equilíbrio hidrostático e colapsa formando uma estrela de nêutron ou um 
buraco negro.  (9) 
26. Nome dado ao estado do Universo antes da ocorrência do Big-Bang.  (13) 
27. Interação de longa distância devido à massa das partículas.  (19) 
28. Objeto de pequeno raio e densidade elevada que se forma quando uma estrela suficientemente massiva passa pelo processo de supernova  (19) 
 
Verticais 
1. Albert ___________, foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna  (8) 
2. Conjunto de reações termonucleares que ocorrem na região central das estrelas e que são responsáveis pela transformação dos elementos químicos.  (22) 
3. Nome genérico para representar a concepção atual de que o nosso Universo se originou de uma grande expansão inicial do espaço-tempo há cerca de 10 
bilhões de anos atrás.  (8) 
5. Conceito da teoria do Big-Bang que afirma que tudo o que está contido dentro do Universo está se afastando de tudo mais.  (8) 
6. Partícula eletricamente neutra, praticamente desprovida de massa, que interage somente através da interação fraca e da gravitação.  (8) 
7. Reação nuclear, produzida pela união de dois núcleos, que dá lugar a um núcleo mais pesado, com grande desprendimento de energia.  (5) 
9. Cientista que a partir da medição das velocidades de afastamento das galáxias em relação à terra em todas as direções, elaborou uma teoria para explicar 
este fato.  (6) 
12. Seus seguidores consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do Universo.  (11) 
14. Unidade de distância equivalente à distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. Esta distância equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.  
(7) 
15. Partícula fundamental surgida no início do Big-Bang.  (5) 
17. Constituinte do núcleo atômico que possui carga elétrica.  (6) 
19. Estrela de pequenas dimensões e muito densa que é o resultado final da evolução de uma estrela de pequena massa.  (10) 
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23. Região do átomo onde se encontram os prótons e os nêutrons. É muito pequeno, mas concentra toda a massa do átomo.  (6) 
24. É um sistema composto basicamente por estrelas, gás e matéria escura, que é mantido coeso graças à força gravitacional.  (8) 
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BANCO DE PALAVRAS   -   B 
 
Horizontais 
2. Partícula fundamental surgida no início do Big-Bang.  (5) 
4. Nome dado ao estado do Universo antes da ocorrência do Big-Bang.  (13) 
6. Estrela massiva (mais de 10 vezes a massa do Sol) num estágio avançado de evolução estelar. Uma supergigante provavelmente se transformara numa 
supernova.  (12) 
11. Satélite norte-americano, lançado em 1989, e que operou até 1994. O seu nome provém da expressão Cosmic Background Explorer e conduziu três 
experimentos científicos destinados a estudar a radiação cósmica de fundo.  (4) 
12. Albert ___________, foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna  (8) 
13. Nome genérico para representar a concepção atual de que o nosso Universo se originou de uma grande expansão inicial do espaço-tempo há cerca de 10 
bilhões de anos atrás.  (8) 
16. Conceito da teoria do Big-Bang que afirma que tudo o que está contido dentro do Universo está se afastando de tudo mais.  (8) 
17. É um sistema composto basicamente por estrelas, gás e matéria escura, que é mantido coeso graças à força gravitacional.  (8) 
19. Isótopo do elemento Hidrogênio  (8) 
20. Constituinte do núcleo atômico que possui carga elétrica.  (6) 
21. Partícula eletricamente neutra, praticamente desprovida de massa, que interage somente através da interação fraca e da gravitação.  (8) 
24. Seus seguidores consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do Universo.  (11) 
25. Antipartícula do elétron, descoberta em 1934  (8) 
27. Conjunto de reações termonucleares que ocorrem na região central das estrelas e que são responsáveis pela transformação dos elementos químicos.  (22) 
28. Interação de longa distância devido à massa das partículas.  (19) 
 
Verticais 
1. Fenômeno explosivo que ocorre quando uma estrela não consegue manter o seu equilíbrio hidrostático e colapsa formando uma estrela de nêutron ou um 
buraco negro.  (9) 
3. Estrela de pequenas dimensões e muito densa que é o resultado final da evolução de uma estrela de pequena massa.  (10) 
5. Padre católico belga Georges __________ propôs, a partir da recessão de nebulosas espirais, que o Universo começou com a "explosão" de um "átomo 
primordial".  (8) 
7. Unidade de distância equivalente à distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. Esta distância equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros.  
(7) 
8. Objeto de pequeno raio e densidade elevada que se forma quando uma estrela suficientemente massiva passa pelo processo de supernova  (19) 
9. Um dos constituintes do núcleo atômico, descoberto em 1932 por Chadwick sendo eletricamente neutro  (7) 
10. Cientista do século XVI que, com suas observações dos astros destruiu as concepções antigas de que tudo que estivesse no céu era perfeito e imutável.  
(15) 
14. Região do átomo onde se encontram os prótons e os nêutrons. É muito pequeno, mas concentra toda a massa do átomo.  (6) 
15. Partícula elementar que participa dos fenômenos elétricos  (7) 
18. Reação nuclear, produzida pela união de dois núcleos, que dá lugar a um núcleo mais pesado, com grande desprendimento de energia.  (5) 
22. Cientista que a partir da medição das velocidades de afastamento das galáxias em relação à terra em todas as direções, elaborou uma teoria para explicar 
este fato.  (6) 
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23. Unidade mínima de uma substância que conserva suas propriedades químicas.  Pode estar formada por átomos iguais ou diferentes.  (8) 
26. Elemento químico do grupo dos gases nobres. É o segundo elemento mais abundante do Universo.  (5) 
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Um segundo tipo de jogo que pode ser facilmente implementado pelo 

professor é uma variação do jogo de Caça Palavras. 

Caça palavras é um passatempo que consiste em uma grade de letras 

arranjadas aparentemente aleatórias. O objetivo é encontrar e circundar as palavras 

escondidas tão rapidamente quanto possível. 

Aplicativos geradores de caça palavras podem ser encontrados facilmente 

na Internet. Nos exemplos a seguir, foi utilizado o gerador oferecido gratuitamente no 

endereço <<http://www.lideranca.org/word/palavra.php> 

Nesta variação do jogo o aluno, ao invés de ter que encontrar as palavras a 

partir de uma lista, geralmente impressa ao lado da matriz com as letras, optamos 

por fornecer a definição dos termos e a partir destas definições o aluno deverá 

encontrar a palavra a que se refere esta definição percorrendo a matriz de letras e 

encontrando-as e destacando-as como no jogo tradicional. 

Para efeito de demonstração, criamos dois modelos diferentes com as 

mesmas palavras e definições para demonstrar a extrema facilidade com que 

dezenas de jogos podem ser criados para utilização de acordo com o planejamento 

do professor.  

É importante notar que a lista com as definições não precisa mudar sendo 

utilizada em todos os jogos gerados. 

As soluções das palavras cruzadas e do caça palavras são mostrados nos 

apêndices ao final deste trabalho. 
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CAÇA PALAVRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

ESCREVA AQUI AS PALAVRAS QUE ENCONTRAR A PARTIR DAS DEFINIÇÕES: 
 
1. ____________________  

2. ____________________  

3. ____________________  

4. ____________________  

5. ____________________  

6. ____________________  

7. ____________________  

8. ____________________  

9. ____________________  

10. ____________________  

11. ____________________  

12. ____________________  

13. ____________________  

14. ____________________ 
15. ____________________ 
16. ____________________ 
17. ____________________ 
18. ____________________ 
19. ____________________ 
20. ____________________ 
21. ____________________ 
22. ____________________ 
23. ____________________ 
24. ____________________ 
25. ____________________ 
26. ____________________ 

27. ____________________ 
28. ____________________ 
29. ____________________ 
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CAÇA PALAVRAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 

ESCREVA AQUI AS PALAVRAS QUE ENCONTRAR A PARTIR DAS DEFINIÇÕES: 
 
30. ____________________  

31. ____________________  

32. ____________________  

33. ____________________  

34. ____________________  

35. ____________________  

36. ____________________  

37. ____________________  

38. ____________________  

39. ____________________  

40. ____________________  

41. ____________________  

42. ____________________  

14. ____________________ 
15. ____________________ 
16. ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ____________________ 
18. ____________________ 
19. ____________________ 
20. ____________________ 
21. ____________________ 
22. ____________________ 
23. ____________________ 
24. ____________________ 
25. ____________________ 
26. ____________________ 
27. ____________________ 
28. ____________________ 
29. ____________________ 
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CAÇA PALAVRAS 

 
Encontre as palavras no caça palavras que correspondam aos conceitos 
abaixo: 
 
1. Elemento químico do grupo dos gases nobres. É o segundo elemento mais abundante do 
Universo. 

2. Unidade mínima de uma substância que conserva suas propriedades químicas.  Pode estar 
formada por átomos iguais ou diferentes. 

3. Nome genérico para representar a concepção atual de que o nosso Universo se originou de 
uma grande expansão inicial do espaço-tempo há cerca de 10 bilhões de anos atrás. 

4. Antipartícula do elétron, descoberta em 1934 

5. Conjunto de reações termonucleares que ocorrem na região central das estrelas e que são 
responsáveis pela transformação dos elementos químicos. 

6. Partícula elementar que participa dos fenômenos elétricos 

7. Estrela de pequenas dimensões e muito densa que é o resultado final da evolução de uma 
estrela de pequena massa. 

8. Isótopo do elemento Hidrogênio. 

9. Partícula eletricamente neutra, praticamente desprovida de massa, que interage somente 
através da interação fraca e da gravitação. 

10. Unidade de distância equivalente à distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. Esta 
distância equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. 

11. Conjunto de reações termonucleares que ocorreram no Universo primordial e que foram 
responsáveis pela criação dos elementos leves no Universo. 

12. É um sistema composto basicamente por estrelas, gás e matéria escura, que é mantido coeso 
graças à força gravitacional. 

13. Região do átomo onde se encontram os prótons e os nêutrons. É muito pequeno, mas 
concentra toda a massa do átomo. 

14. Padre católico belga Georges __________ propôs, a partir da recessão de nebulosas espirais, 
que o Universo começou com a "explosão" de um "átomo primordial". 

15. Constituinte do núcleo atômico que possui carga elétrica. 

16. Albert ___________, foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade 
geral, um dos dois pilares da física moderna 

17. Estrela massiva (mais de 10 vezes a massa do Sol) num estágio avançado de evolução estelar. 
Uma supergigante provavelmente se transformará numa supernova. 

18. Interação de longa distância devido à massa das partículas. 

19. Um dos constituintes do núcleo atômico, descoberto em 1932 por Chadwick sendo 
eletricamente neutro 

20. Objeto de pequeno raio e densidade elevada que se forma quando uma estrela suficientemente 
massiva passa pelo processo de supernova 

21. Fenômeno explosivo que ocorre quando uma estrela não consegue manter o seu equilíbrio 
hidrostático e colapsa formando uma estrela de nêutron ou um buraco negro. 
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22. Reação nuclear, produzida pela união de dois núcleos, que dá lugar a um núcleo mais pesado, 
com grande desprendimento de energia. 

23. Satélite norte-americano, lançado em 1989, e que operou até 1994. O seu nome provém da 
expressão Cosmic Background Explorer e conduziu três experimentos científicos destinados a 
estudar a radiação cósmica de fundo. 

24. Seus seguidores consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do Universo. 

25. Cientista do século XVI que, com suas observações dos astros destruiu as concepções antigas 
de que tudo que estivesse no céu era perfeito e imutável. 

26. Cientista que a partir da medição das velocidades de afastamento das galáxias em relação à 
terra em todas as direções, elaborou uma teoria para explicar este fato. 

27. Conceito da teoria do Big-Bang que afirma que tudo o que está contido dentro do Universo está 
se afastando de tudo mais. 

28. Nome dado ao estado do Universo antes da ocorrência do Big-Bang. 

29. Partícula fundamental surgida no início do Big-Bang. 
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CRIANDO UMA PÁGINA WIKI 

O WikiSpaces é um site para criação de Wikis (páginas no formato Wikipedia) 

onde todas as páginas são elaboradas gratuitamente e de forma fácil. 

As páginas podem ser criadas para abordar os mais diferentes temas de 

forma colaborativa sobre qualquer assunto abordado em sala de aula. 

Um ótimo tutorial com o passo a passo para a edição das páginas pode ser 

encontrado no site da aplicação em <www.wikispaces.com> clicando na opção 

"Help" ou em dezenas de sites especializados na Internet. 

 

ATIVIDADE  

 

Formem dois grupos de alunos e elaborem um projeto para publicação abordando 

cada grupo um tema diferente dentre os dois relacionados abaixo: 

Tema 1: O Big-Bang e a origem do Universo 

Tema 2: O surgimento dos elementos químicos 

 

Consultem os materiais das aulas, pesquisem vídeos e textos na Internet e os 

utilizem como fonte para o conteúdo. 

Antes da publicação, façam a avaliação do conteúdo juntamente com o seu 

professor e após a publicação, divulguem a página para a comunidade escolar. 
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APÊNDICE D - TEXTO COMPLEMENTAR 
 

O texto a seguir, publicado no site HowStuffWorks encontrado no endereço 

<<http://ciencia.hsw.uol.com.br/principio-antropico.htm> é incluído neste apêndice, 

com o intuito instigar indagações filosóficas e suscitar no aluno do Ensino Médio a 

necessidade de pensar sobre a vida e o Universo com uma visão diferenciada. 

 
Como funciona o princípio antrópico 
 

Tudo leva a crer que a existência de vida na Terra decorra de uma enorme e 

complexa coincidência de múltiplos fatores. Mas há cientistas que pensam diferente. 

Para uma parte deles não foi o acaso que fez isso acontecer. Esses cientistas têm 

procurado provar que o propósito de existência do Universo e de todas as leis que o 

governam é justamente possibilitar o surgimento de vida inteligente no nosso 

planeta. Assim, do Big-Bang ao emaranhamento quântico, tudo conspira 

intencionalmente para um único fim: a existência do ser humano, o nome dessa 

controversa ideia, que coloca o homem não só como centro mas também como a 

razão de ser do Universo, é princípio antrópico. 

Assim o Universo seria do jeito que é não por acaso, mas sim pela simples 

razão de que ele se desenvolveu sob medida para permitir o florescimento da vida 

humana. Essa visão quase divina da existência e do significado do Universo, levada 

adiante por importantes cientistas, é inspirada por várias "coincidências" que 

possibilitam a existência da vida, como a massa dos elétrons, a força da gravidade, 

as propriedades especiais dos átomos de Carbono. Qualquer pequena alteração 

nesses elementos - como a variação de apenas 1% na força da gravidade - 

eliminaria a  possibilidade do surgimento de seres vivos. Por conta disso, os 

cientistas têm estudado, desde a segunda metade do século 20, a possibilidade de 

haver uma ligação direta entre a existência de vida inteligente sobre a face da Terra 

e a origem do Universo. 

O princípio antrópico prevê também que o nosso Universo é apenas um dos 

vários que existiriam num "multiverso". Apesar de parecer ficção científica, a ideia de 

múltiplos Universos, sendo que alguns deles seriam adequados à vida, vem da 

teoria da inflação caótica desenvolvida pelo cosmólogo russo Andrei Linde, da 

Universidade de Stanford (EUA), nos anos 1980. Assim, existiria um "Universo" bem 
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maior do que o nosso, que seria apenas uma parte desse multiverso. Infinito em 

extensão, o multiverso conteria cada forma possível de "Universos", alguns similares 

ao nosso, outros com leis físicas distintas e, segundo o princípio antrópico, elas 

seriam incompatíveis com a existência de vida. 

Mas foi na década anterior ao surgimento da teoria de Linde que o astrofísico 

Brandon Carter, da Universidade de Cambridge (Reino Unido), criou o termo 

"princípio antrópico", para expressar que as propriedades do Universo são do jeito 

que são para possibilitar a existência da vida humana. Leia na próxima página como 

uma parcela do pensamento científico caminhou até chegar à polêmica teoria do 

princípio antrópico. 

 

Princípio antrópico: um Universo feito sob medida para o homem 

 

A ideia de que o Universo foi feito sob medida para possibilitar a existência do 

ser humano remonta à fundação da ciência ocidental. No século 17, cientistas 

britânicos como Isaac Newton e Robert Boyle acreditavam nisso. Mas no começo do 

século 20 essa ideia tinha pouca credibilidade e soava mais como um pensamento 

esotérico do que como ciência. Apesar disso alguns cientistas, como o naturalista 

Alfred Russel Wallace, continuavam a arriscar suas reputações ao declararem que o 

Universo é do jeito que é para produzir um mundo que permitisse o desenvolvimento 

da vida até o surgimento do ser humano. 

 
Segundo o princípio antrópico, o Universo foi 
feito sob medida para possibilitar a existência 

de vida inteligente na Terra 

Esse antropocentrismo exacerbado recebeu um golpe quase fatal com a 

teoria da relatividade de Albert Einstein. Associada às descobertas que os 
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astrônomos tinham feito sobre a natureza do Universo nas primeiras décadas do 

século 20, a teoria de Einstein mostrava que a compreensão do Universo só seria 

possível a partir das complexas equações da relatividade geral, o que colocava o ser 

humano como um mero figurante nessa história toda e não como o ator principal. 

Mas algumas coincidências existentes no Universo continuaram a intrigar 

vários cientistas. Uma delas mostrava que a proporção entre o tamanho do Universo 

visível e um elétron é igual à proporção com que a intensidade da força eletrostática 

entre os elétrons e os prótons excede a força gravitacional entre eles. Enquanto para 

alguns isso tratava-se de uma incrível coincidência, para outros sinalizava que 

existia alguma conexão ente a Física aplicada ao Universo e a das partículas 

subatômicas. 

Um dos cientistas que deu atenção a esse fato foi o físico britânico Paul Dirac, 

ganhador do Prêmio Nobel. Para ele essa relação refletia uma lei fundamental da 

Física, o que levava a uma previsão assustadora. Se a relação entre essas duas 

proporções deve ser sempre a mesma, como o cosmo está em expansão e seu 

tamanho está aumentando, essa proporção só permaneceria igual se a força da 

gravidade estivesse enfraquecendo com o passar do tempo na mesma taxa com que 

o Universo se expande. 

Nos anos 1950, o astrofísico Fred Hoyle, colega de Dirac na Universidade de 

Cambridge e um dos mais brilhantes cientistas do século 20, descobriu uma outra 

incrível coincidência que relacionava diretamente as propriedades do Universo com 

a existência de vida na Terra. Hoyle investigava a origem dos elementos químicos 

quando recorreu a uma inesperada solução. 

Segundo a pesquisa de Hoyle, os mais simples e comuns elementos 

químicos, o Hélio e o Hidrogênio, parecem ter sido criados com o calor provocado 

pelo Big-Bang, o processo que supostamente deu origem ao Universo. Reações 

nucleares no interior das estrelas poderiam ser a resposta para a formação dos 

demais elementos, principalmente o Carbono, essencial para a existência de vida. 

Mas para isso acontecer o Carbono deveria apresentar uma ressonância que Hoyle 

não conseguia encontrar. 

Para superar o impasse, ele recorreu de forma pioneira ao princípio antrópico: 

essa ressonância no Carbono tinha de existir, senão não haveria vida. 

Pouco tempo depois, pesquisadores identificaram a ressonância conforme 

Hoyle havia previsto. O uso que Hoyle fez do princípio antrópico para prever uma 
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propriedade fundamental dos átomos foi recebida com ceticismo pela comunidade 

científica. No entanto, nos anos seguintes a teoria ganharia novos impulsos.  

 

Princípio antrópico: o Universo depende de nós para existir 

 

Não se sabe por que as propriedades encontradas no cosmo têm o valor que 

têm. Talvez por que eles sejam os únicos valores possíveis para elas. Assim, pode 

ter sido uma combinação fortuita deles que levou ao surgimento da vida ou, então, 

pode-se supor que a vida é tão adaptável que ela floresceria de diferentes formas 

em Universos com outras propriedades. 

 
A energia propulsora do Big-Bang teria desenvolvido 
a ideia de um processo de inflação caótica criadora 

de vários Universos 

Esses não são os únicos argumentos para questionar o princípio antrópico. 

Na segunda metade do século 20, uma série de evidências derrubaram o raciocínio 

de Paul Dirac a respeito do enfraquecimento da gravidade, elemento que sustentava 

sua tese da conexão entre a Física do Universo e a das partículas subatômicas. 

Apesar disso, a ideia do princípio antrópico conquistou outros adeptos no meio 

científico e ganhou força a hipótese de que os valores de determinadas constantes 

no cosmo não são simples coincidência. 

Em 1973, o astrofísico Brandon Carter, da Universidade de Cambridge, criou 

o nome de princípio antrópico para essa ideia. Mais do que isso, ele estabeleceu 

duas variáveis para ele. O princípio antrópico fraco, que diz que o fato de existirmos 

coloca limites para certas propriedades do Universo, e o princípio antrópico forte, 

que prevê que o Universo é impelido a ter propriedades compatíveis com a vida 

inteligente. 



 
 

 

160 

A ideia do princípio antrópico levou alguns cientistas a imaginarem que o 

nosso Universo seria apenas uma parte de algo muito maior, que eles chamaram de 

"multiverso". Assim, nesse "multiverso" há uma probabilidade de algumas partes 

oferecerem condições para o surgimento da vida, da mesma forma que durante uma 

partida de pôquer algum participante poderá conseguir um royal straight flush. 

O físico russo Andrei Linde, a partir da teoria da inflação cósmica proposta por 

Alan Guth, que explica a energia propulsora do Big-Bang, desenvolveu a ideia de um 

processo de inflação caótica. Esse processo poderia ter produzido uma variedade de 

Universos. O físico norte-americano Lee Smolin foi mais longe e sugeriu que nesses 

vários Universos que surgem há uma espécie de evolução darwiniana, que os 

levaria a tornarem-se adaptados para a existência da vida. A visão de Smolin, que 

centra seus argumentos em torno da relação entre os buracos negros e a produção 

dos elementos químicos necessários para o surgimento da vida, está alinhada com 

as leis da Física e pode significar um novo impulso à teoria do princípio antrópico. 

Apesar do princípio antrópico ainda soar como algo além dos domínios da 

ciência, como se fosse um axioma teológico, muitos cientistas importantes, 

principalmente aqueles que são estudiosos dos mecanismos quânticos, têm se 

dedicado a ele. Uma das mais recentes especulações a respeito do princípio 

antrópico foi construída pelos físicos John Barrow e Frank Tipler. Segundo eles, o 

Universo é constituído com um número infinito de informações que, em algum 

momento no futuro com computadores capazes de processá-las, poderiam ser 

combinadas de forma a atingirem as complexas fórmulas exigidas para o surgimento 

da vida. 

Fonte:  
"HowStuffWorks - Como funciona o princípio antrópico".   
Publicado em 13 de novembro de 2009   
<http://ciencia.hsw.uol.com.br/principio-antropico.htm Acesso em 22/10/2013) 
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APÊNDICE E – TABELAS PERIÓDICAS 
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Figura 44 - Os elementos químicos - suas formas e utilidades 

Fonte: <http://quimicamix.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html 
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Figura 45 - A Tabela Periódica completa 

 
Fonte: <http://www.tabelaperiodicacompleta.com/wp-content/uploads/tabela-periodica-completa.pdf 
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APÊNDICE F – RESPOSTAS DOS JOGOS DE PALAVRAS CRUZADAS  
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Horizontais 

 
1. ANÃ BRANCA—Estrela de pequenas dimensões e muito densa que é o resultado final da evolução de uma estrela de 

pequena massa. 
3. DEUTÉRIO—Isótopo do elemento hidrogênio. 
5. OXIGÊNIO—Elemento cuja fusão na estrela demora entre 6 meses e um ano e cria um núcleo rico em Silício. 
6. NEUTRINO—Partícula eletricamente neutra, praticamente desprovida de massa, que interage somente através da interação 

fraca e da gravitação. 
7. COBE—Satélite norte-americano, lançado em 1989, e que operou até 1994. O seu nome provém da expressão Cosmic 

Background Explorer e conduziu três experimentos científicos destinados a estudar a radiação cósmica de fundo. 
10. ESTRELA DE NÊUTRONS—Objeto de pequeno raio e densidade elevada que se forma quando uma estrela suficientemente 

massiva passa pelo processo de supernova 
11. NÊUTRON—Um dos constituintes do núcleo atômico, descoberto em 1932 por Chadwick sendo eletricamente neutro 
16. FORÇA GRAVITACIONAL—Interação de longa distância devido à massa das partículas. 
18. HÉLIO—Elemento químico do grupo dos gases nobres. É o segundo elemento mais abundante do Universo. 
20. MOLÉCULA—Unidade mínima de uma substância que conserva suas propriedades químicas.  Pode estar formada por 

átomos iguais ou diferentes. 
21. NUCLEOSSÍNTESE ESTELAR—Conjunto de reações termonucleares que ocorrem na região central das estrelas e que são 

responsáveis pela transformação dos elementos químicos. 
22. NUCLEOSSÍNTESE PRIMORDIAL—Conjunto de reações termonucleares que ocorreram no Universo primordial e que foram 

responsáveis pela criação dos elementos leves no Universo. 
 
Verticais 

 
2. BIG-BANG—Nome genérico para representar a concepção atual de que o nosso Universo se originou de uma grande 

expansão inicial do espaço-tempo há cerca de 10 bilhões de anos atrás. 
4. EINSTEIN—Albert ___________, foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos dois 

pilares da física moderna 
7. CARBONO—Elemento formado no interior das estrelas como resultado da fusão de 3 átomos de hélio. 
8. ELÉTRON—Partícula elementar que participa dos fenômenos elétricos 
9. SUPERGIGANTE—Estrela massiva (mais de 10 vezes a massa do Sol) num estágio avançado de evolução estelar. Uma 

supergigante provavelmente se transformará numa supernova. 
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11. NÚCLEO—Região do átomo onde encontram-se os prótons e os nêutrons. É muito pequeno, mas concentra toda a massa do 
átomo. 

12. SUPERNOVA—Fenômeno explosivo que ocorre quando uma estrela não consegue manter o seu equilíbrio hidrostático e 
colapsa formando uma estrela de nêutron ou um buraco negro. 

13. ANO LUZ—Unidade de distância Equivalente à distância que a luz percorre no vácuo em 1 ano. Esta distância equivale a 
aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. 

14. FERRO—Último elemento estável cuja fusão ocorre no interior das estrelas. 
15. PÓSITRON—Antipartícula do elétron, descoberta em 1934. 
16. FUSÃO—Reação nuclear, produzida pela união de dois núcleos, que dá lugar a um núcleo mais pesado, com grande 

desprendimento de energia. 
17. PRÓTON—Constituinte do núcleo atômico que possui carga elétrica. 
19. LEMAITRE—Padre católico belga Georges __________ propôs, a partir da recessão de nebulosas espirais, que o Universo 

começou com a "explosão" de um "átomo primordial". 
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APÊNDICE G – RESPOSTAS DOS JOGOS DE CAÇA PALAVRAS 
 
REPOSTAS  

 

HÉLIO:  Elemento químico do grupo dos gases nobres. É o segundo elemento mais 
abundante do Universo. 

MOLÉCULA:  Unidade mínima de uma substância que conserva suas propriedades 
químicas.  Pode estar formada por átomos iguais ou diferentes. 

BIG-BANG:  Nome genérico para representar a concepção atual de que o nosso 
Universo se originou de uma grande expansão inicial do espaço-tempo há cerca de 
10 bilhões de anos atrás. 

PÓSITRON:  Antipartícula do elétron, descoberta em 1934 

NUCLEOSSÍNTESE ESTELAR:  Conjunto de reações termonucleares que ocorrem 
na região central das estrelas e que são responsáveis pela transformação dos 
elementos químicos. 

ELÉTRON:  Partícula elementar que participa dos fenômenos elétricos 

ANÃ BRANCA:  Estrela de pequenas dimensões e muito densa que é o resultado 
final da evolução de uma estrela de pequena massa. 

DEUTÉRIO:  definir 

NEUTRINO:  Partícula eletricamente neutra, praticamente desprovida de massa, que 
interage somente através da interação fraca e da gravitação. 

ANO LUZ:  Unidade de distância Equivalente à distância que a luz percorre no 
vácuo em 1 ano. Esta distância equivale a aproximadamente 9,5 trilhões de 
quilômetros. 

NUCLEOSSÍNTESE PRIMORDIAL:  Conjunto de reações termonucleares que 
ocorreram no Universo primordial e que foram responsáveis pela criação dos 
elementos leves no Universo. 

GALÁXIAS:  É um sistema composto basicamente por estrelas, gás e matéria 
escura, que é mantido coeso graças à força gravitacional. 

NÚCLEO:  Região do átomo onde encontram-se os prótons e os nêutrons. É muito 
pequeno, mas concentra toda a massa do átomo. 

LEMAITRE:  Padre católico belga Georges __________ propôs, a partir da recessão 
de nebulosas espirais, que o Universo começou com a "explosão" de um "átomo 
primordial". 

PRÓTON:  Constituinte do núcleo atômico que possui carga elétrica. 

EINSTEIN:  Albert ___________, foi um físico teórico alemão, que desenvolveu a 
teoria da relatividade geral, um dos dois pilares da física moderna 
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SUPERGIGANTE:  Estrela massiva (mais de 10 vezes a massa do Sol) num estágio 
avançado de evolução estelar. Uma supergigante provavelmente se transformará 
numa supernova. 

FORÇA GRAVITACIONAL:  Interação de longa distância devido à massa das 
partículas. 

NÊUTRON:  Um dos constituintes do núcleo atômico, descoberto em 1932 por 
Chadwick sendo eletricamente neutro 

ESTRELA DE NÊUTRONS:  Objeto de pequeno raio e densidade elevada que se 
forma quando uma estrela suficientemente massiva passa pelo processo de 
supernova 

SUPERNOVA:  Fenômeno explosivo que ocorre quando uma estrela não consegue 
manter o seu equilíbrio hidrostático e colapsa formando uma estrela de nêutron ou 
um buraco negro. 

FUSÃO:  Reação nuclear, produzida pela união de dois núcleos, que dá lugar a um 
núcleo mais pesado, com grande desprendimento de energia. 

COBE:  Satélite norte-americano, lançado em 1989, e que operou até 1994. O seu 
nome provém da expressão Cosmic Background Explorer e conduziu três 
experimentos científicos destinados a estudar a radiação cósmica de fundo. 

ARISTÓTELES:  Seus seguidores consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra 
era o centro do Universo. 

GALILEU GALILEI:  Cientista do século XVI que, com suas observações dos astros 
destruiu as concepções antigas de que tudo que estivesse no céu era perfeito e 
imutável. 

HUBBLE:  Cientista que a partir da medição das velocidades de afastamento das 
galáxias em relação à terra em todas as direções, elaborou uma teoria para explicar 
este fato. 

EXPANSÃO:  Conceito da teoria do Big-Bang que afirma que tudo o que está 
contido dentro do Universo está se afastando de tudo mais. 

SINGULARIDADE:  Nome dado ao estado do Universo antes da ocorrência do Big-
Bang. 

QUARK:  Partícula fundamental surgida no início do Big-Bang. 

 


