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RESUMO 

 

 

MARTINI, C. J. Uso de desenhos animados na disciplina de Ciências: proposta 
de aula para o Ensino Fundamental. 2015.  56 páginas. Monografia 
(Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Medianeira, 2015. 
 

 

Este trabalho teve como temática a utilização de trechos de desenhos animados 
abordando ondas eletromagnéticas na disciplina de Ciências do Ensino 
Fundamental tornando o processo de ensino/aprendizagem mais efetivo, com 
possibilidades formativas e metodologias de ensino baseadas no uso de tecnologias 
e mídias visuais na escola. O objetivo deste trabalho foi possibilitar ao aluno 
distinguir cenas que mostram fatos ou fenômenos físicos que são do ponto de vista 
físico impossíveis de ocorrer quando comparado aos conceitos científicos, em 
situações didático/pedagógicas que demonstraram aos alunos a compreensão da 
aplicação da Física dos dias atuais. O trabalho foi dividido em duas etapas: na 
primeira, realizou-se uma pesquisa bibliográfica apoiada em autores e estudiosos na 
temática de Ensino de Ciências; a segunda etapa mostra a aplicação e os resultados 
por meio da análise de dois questionários aplicados em sala de aula. Os resultados 
mostram que os alunos não estão alfabetizados cientificamente. Por outro lado, a 
utilização de trechos de desenhos animados pode levar o professor em seu papel de 
mediador a fazer um diagnóstico, observando o desenvolvimento do aprendizado 
dos alunos sobre o assunto em estudo e que a Alfabetização Científica pode 
popularizar o conhecimento científico, principalmente para os alunos fazerem uso 
dos conceitos da Ciência e da Tecnologia em suas vidas. O trabalho foi realizado em 
uma escola pública no interior do Estado de São Paulo. 
 

 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ondas Eletromagnéticas. Alfabetização 
Científica. Mídias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT 

 

 

MARTINI, C. J. Use of cartoons in the discipline of science: class proposal for 
Elementary School.  2015. 56 páginas. Monografia (Especialização em Ensino de 
Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. 
 

 
This work had as its theme the use of cartoon sections addressing electromagnetic 
waves in Primary Education Sciences discipline making the teaching / more effective 
learning, training opportunities and teaching methods based on the use of 
technologies and visual media in school. The objective was to enable the student to 
distinguish scenes showing facts or physical phenomena that are the physical point 
of view impossible to occur when compared to scientific concepts in didactic / 
pedagogical situations that showed the students the understanding of the application 
of physics of today. The work is divided into two stages: the first was held a 
bibliographical research supported by authors and scholars in the subject of science 
education; the second stage shows the application and the results by analyzing two 
questionnaires administered in the classroom. The results show that students are not 
scientifically literate. On the other hand, the use of cartoon sections can take the 
teacher in his role as mediator to make a diagnosis by observing the development of 
student learning on the subject under study and that the Scientific Literacy can 
popularize scientific knowledge, especially for students make use of the concepts of 
science and technology in their lives. The study was conducted in a public school in 
the state of São Paulo. 
 
 
Keywords: Science Teaching. Electromagnetic waves. Scientific literacy. Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema deste trabalho foi impulsionado pela ideia em utilizar trechos de 

desenhos animados que contemplem os tópicos a serem desenvolvidos em Ciências 

(9º ano do Ensino Fundamental) abordando a temática: Ondas Eletromagnéticas e 

que possibilitem, além da motivação dos alunos, a análise crítica das cenas, 

diferenciando realidade e ficção, ou seja, distinguir as cenas que mostram fatos ou 

fenômenos que são do ponto de vista físico impossíveis de ocorrer em contraponto 

ao conceito científico. 

Em termos de tecnologia e ciência, foi à construção de equipamentos 

capazes de gerar e transmitir informações e energia em forma de radiação 

eletromagnética, como, por exemplo, televisores e o aparelho de rádio, o sistema de 

telecomunicações à base de micro-ondas, lâmpadas, entre outros que gerou o 

desenvolvimento de nossa sociedade, propiciando ao aluno uma série de dúvidas, 

curiosidades e questionamentos talvez gerada pela falta de oportunidades de 

reflexão sobre “os processos envolvidos na sua criação, produção e distribuição” 

(BRASIL, 1997, p.22).  

A tecnologia e as mídias devem proporcionar uma nova forma de comunicar-

se e expressar-se fazendo com que o processo de ensino/aprendizagem se torne 

mais efetivo, por isso, ensinar ondas eletromagnéticas torna-se um desafio para o 

professor conseguir que o aluno reconheça e saiba utilizar corretamente suas 

nomenclaturas. 

Neste sentido, a utilização de trechos de desenhos animados pode levar o 

professor em seu papel de mediador a fazer um diagnóstico observando o 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos sobre o assunto em estudo e também 

analisando o desenvolvimento cognitivo do educando. 

Assim, se o professor possui acesso à tecnologia, há possibilidades de 

incentivo aos alunos, com exploração de suas capacidades para o aprendizado, 

além da cooperação e da criatividade diante de novas situações que podem e 

devem ser ampliadas. 

O ensinar sobre o uso de tecnologias e mídias visuais em escolas públicas 

ou na rede educacional particular de ensino, evidência nos dias atuais uma 

tendência que advêm das exigências que a globalização impõe aos jovens 
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estudantes, forçando com que as instituições educacionais se adaptem, com a 

finalidade de atingir a satisfação desses alunos.  

Este trabalho busca desenvolver uma proposta com possibilidades 

formativas e metodologias de ensino baseadas em utilizar trechos de desenhos 

animados que contemplem os tópicos a serem desenvolvidos em Ciências (9º ano 

do Ensino Fundamental) abordando a temática: Ondas Eletromagnéticas e que 

possibilitem, além da motivação dos alunos, a análise crítica das cenas, 

diferenciando realidade e ficção, ou seja, distinguir as cenas que mostram fatos ou 

fenômenos que são do ponto de vista físico impossíveis de ocorrer em contraponto 

ao conceito científico. 

A justificativa deste tema se dá principalmente em decorrência de que a 

grande maioria dos professores em Ciências Naturais terem sua formação nas áreas 

biológicas, tornando-se uma dificuldade ensinar os conteúdos relacionados à Física. 

Também se justifica a escolha do tema a proposta de levar ao professor 

outra metodologia para abordar ondas eletromagnéticas, facilitando o processo de 

construção do conhecimento aproximando os conteúdos de física à vida dos 

estudantes, fazendo com que eles se interessem mais pela disciplina e pelo próprio 

desenvolvimento da ciência. 

Além disso, o critério de escolha desta sala é que na escola, é a única nesta 

etapa da educação básica e que o tema ondas eletromagnéticas, na disciplina de 

Ciências, seja abordado apenas nesta fase, sendo que os alunos aprenderão mais 

sobre o conteúdo no segundo ano do Ensino Médio, passando-se um longo período 

sem ser abordado o tema em sala de aula. 

Portanto, é imprescindível abordar este assunto de uma maneira diferente 

da tradicional para que desperte nos alunos a motivação, sua análise crítica, a 

distinção que mostram fatos ou fenômenos do nosso cotidiano. 

Sendo assim, torna-se fundamental propor a utilização de trechos de 

desenhos animados como metodologia de ensino à disciplina de Ciências Naturais 

(9º ano do Ensino Fundamental) ao conteúdo de Ondas Eletromagnéticas, mas 

também, uma nova metodologia para a sala de aula, a fim de possibilitar a distinção 

de cenas que mostram fatos ou fenômenos físicos que são do ponto de vista físico 

impossíveis de ocorrer comparando com conceitos científicos utilizando situações 

didático/pedagógicas para que os alunos compreendam a aplicação da Física dos 

dias atuais.  
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Esta proposta de ensino junto ao Ensino Fundamental expressa uma 

possibilidade para o professor planejar e programar atividades com base no 

Currículo Oficial da Educação do Estado de São Paulo, visando à aplicação de 

mídias e tecnologias em sala de aula que estão diretamente ligados aos aspectos 

teóricos e metodológicos da Física, desenvolvendo esse olhar para a melhora do 

ensino na disciplina de Ciências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Em 1997 com a elaboração dos Parâmetros Curriculares definidos pela 

Secretária de Ensino Fundamental do MEC, o ensino de Ciências Naturais tornou-se 

um “espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os 

fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem podem ser 

expostos e comparados” (BRASIL, 1997, p.22). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais são dirigidos 
aos educadores que têm como objetivo aprofundar a prática pedagógica de 
Ciências Naturais na escola fundamental, contribuindo para o planejamento 
de seu trabalho e para o projeto pedagógico da sua equipe escolar e do 
sistema de ensino do qual faz parte (BRASIL, 1997, p.15).   

 
Gasparin (2005) defende que os conteúdos específicos poderão ser 

abordados em suas inter-relações com outros conteúdos e disciplinas, considerando 

seus aspectos conceituais, científicos, históricos, econômicos, políticos e sociais, os 

quais devem ficar evidentes no processo de ensino e de aprendizagem da disciplina. 

Por meio desta abordagem pedagógica, o currículo de Ciências, poderá propiciar 

condições para que os sujeitos do processo educativo discutam, analisem, 

argumentem e avancem na compreensão do seu papel frente às demandas sociais. 

Amaral (1998) afirma que em um currículo de Ciências são necessários: 

 
Flexibilidade curricular; interdisciplinaridade; desenvolvimento de uma visão 
sistêmica de ambiente; conscientização da necessidade de preservação da 
natureza e do uso racional dos recursos naturais; formação de uma imagem 
de ciência como atividade humana historicamente determinada; articulação 
entre o senso comum e o conhecimento científico; respeito ao conhecimento 
prévio e às estruturas cognitivas do estudante; correlação entre 
psicogênese e história da ciência; incorporação do cotidiano ao processo de 
ensino-aprendizagem; construção do conhecimento pelo aluno (AMARAL, 
1998, p.20).  

 
As reformas educacionais implantadas no ensino de Ciências, nos diferentes 

contextos da educação brasileira, representam um período de grandes mudanças no 

currículo e, consequentemente, para os professores. Novos conteúdos, novas 

metodologias de ensino, conceito de avaliação, entre outros, exigindo do professor o 

desenvolvimento de suas competências profissionais (SANTOS, 2013). 

A multiplicidade de métodos não se revela um problema para o ensino de 

Ciências e, se pensar na educação, até se faz necessária. “O pluralismo de teorias e 
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concepções metafísicas não é apenas importante para a metodologia; é, também, 

parte essencial de uma perspectiva humanista” (FEYERABEND, 2007, p.69). 

Por outro lado, são encontradas dificuldades pelos professores em ensinar 

conteúdos de física na disciplina de Ciências (grande maioria formada em Biologia) e 

também pelos alunos em adquirir as competências necessárias “o que se tem 

observado é pouco enfoque dado aos conceitos físicos” (CAMPOS et al., 2012, 

p.1402-3). 

Segundo Paganotti; Dickman: 

 
A Ciência, em especial a física, é uma produção humana cujo principal 
produto é a construção do conhecimento científico, que se diferencia do 
conhecimento do senso comum por ser mais concreto, mais disciplinado, 
mais sistematizado, e por buscar sempre a essência dos fatos e fenômenos 
para além das aparências. Não se constitui em um bloco único de 
conhecimentos, mas engloba as Ciências Sociais e as Ciências Físicas e 
Naturais, que são subdivididas em diversos ramos especializados: Física, 
Química, Geociências, Astronomia, Biologia e outras (PAGANOTTI; 
DICKMAN, 2011, p.1). 

 
Observa-se que o conflito surge devido ao caráter interdisciplinar dado ao 

programa a ser ensinado na disciplina de Ciências, que exige que o professor tenha 

conhecimentos de Biologia, Física e Química. Também há dificuldade para ensinar 

conteúdos de outra área. 

Outro fator a ser destacado é a falta de aulas experimentais de Física 

aplicada à disciplina de Ciências, seja, pelas condições insatisfatórias de 

infraestrutura em muitas escolas públicas, como também a reduzida carga horária, o 

que torna as aulas de Ciências mais desafiadoras para o professor, no sentido de 

ajudar o aluno a compreender a ciência moderna pela integração da natureza e da 

sociedade a qual pertence, contribuindo para um entendimento mais integral de 

matéria científica, superando a falta de compreensão na manipulação de equações e 

fórmulas que muitas vezes não são compreendidas (MATTHEWS, 1995). Assim 

acaba sendo necessário sacrificar algumas aulas que seriam trabalhadas no 

laboratório (PAGANOTTI; DICKMAN, 2011). 

Dessa maneira os alunos recebem apenas o embasamento teórico, muitas 

vezes trabalhado de forma forçada e rápida, sem o aprofundamento necessário, o 

que prejudica o aprendizado do ensino fundamental.  

De acordo com Lorenzetti e Delizoicov (2001) há uma forte tendência dos 

professores de ciências em não se preocuparem em incluir uma discussão 
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conectando os conhecimentos científicos adquiridos na escola com o mundo real 

dos alunos. 

Principalmente quando esta aborda situações típicas encontradas no 

cotidiano, tornando os conceitos estudados mais concretos e despertando a 

criatividade dos alunos, enriquecendo o processo de ensino/aprendizagem 

(SANTOS, 2004). 

Assim, há vários aspectos no ensino-aprendizagem da Física nas aulas de 

Ciências, que possibilita demonstrar aos alunos as fundamentações da Física, 

superando a concepção de algo inatingível, pois atualmente é importante a 

construção do conhecimento através de estratégias de ensino que expressem o 

potencial formativo para a área de Ciências da Natureza, contemplando a 

aprendizagem vivencial do aluno e não apenas o acúmulo de conhecimentos. 

 

2.1 DIRETRIZES CURRICULARES DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do Currículo do 

Estado de São Paulo expõe que: 

 
As Ciências da Natureza estão presentes sob muitas formas na cultura e na 
vida em sociedade, na investigação dos materiais, das substâncias, da vida 
e do cosmo. Do mesmo modo, elas se associam às técnicas, tomando parte 
em todos os setores de produção e de serviços: da agropecuária à 
medicina, da indústria ao sistema financeiro, dos transportes à comunicação 
e informação, dos armamentos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa 
associação entre as ciências e as técnicas, que constitui a tecnologia, 
resultou nas revoluções industriais e integra todas as dimensões práticas da 
vida humana, como a extração e o processamento de minérios, a produção 
de energia, a construção civil, a produção de alimentos, o envio de 
mensagens e o diagnóstico de enfermidades (FINI, 2008, p.25).  

 

Dessa forma, os jovens que concluem a educação básica, “preparados para 

seu desenvolvimento e sua realização pessoal, devem saber se expressar e se 

comunicar com as linguagens da ciência e fazer uso prático de seus conhecimentos” 

(FINI, 2008, p.26). 

Confere-se assim, que no aspecto social esse aluno tem informações e 

subsídios para participar ativamente da sociedade como ser crítico e consciente. 

Sobre a concepção do ensino na área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias os alunos poderão compreender e se posicionar diante de questões 

gerais de sentido científico e tecnológico e empreender ações diante de problemas 
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pessoais ou sociais para os quais o domínio das ciências seja essencial (FINI, 

2008). 

Com novas oportunidades de ensino, torna-se necessário repensar e reavaliar 

o ensino de Ciências nas escolas. Lorenzetti; Delizoicov propõem: 

 
A alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais 
é aqui compreendida como o processo pelo qual a linguagem das Ciências 
Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo 
ampliar seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido 
na sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.43). 

Portanto, o ensino de Ciências deve conter subsídios para que os alunos 

sejam capazes de compreender e discutir os significados dos assuntos científicos e 

os aplicar em suas vidas. 

 

 

2.2 O DESAFIO DE ENSINAR ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

 

Dentre os diversos fenômenos que se pode observar na natureza, o que 

talvez tenha causado uma revolução em termos científicos foi a de ondas 

eletromagnéticas, que são constantes no nosso dia a dia devido à presença do Sol, 

a fonte de energia mais importante, pois fornece calor por meio de ondas 

eletromagnéticas. 

 
Em termos de tecnologia e ciência, foi a construção de equipamentos 
capazes de gerar e transmitir informações e energia em forma de radiação 
eletromagnética, como, por exemplo, televisores e o aparelho de rádio, o 
sistema de telecomunicações à base de micro-ondas, lâmpadas, entre 
outros que gerou o desenvolvimento de nossa sociedade, propiciando ao 
aluno uma série de dúvidas, curiosidades e questionamentos talvez gerada 
pela falta de oportunidades de reflexão sobre os processos envolvidos na 
sua criação, produção e distribuição (BRASIL, 1997, p.22). 

 
A tecnologia e as mídias devem proporcionar uma nova forma de comunicar-

se e expressar-se fazendo com que o processo de ensino/aprendizagem se torne 

mais efetivo, por isso, o ensinar ondas eletromagnéticas torna-se um desafio para o 

professor em conseguir que o aluno reconheça e saiba utilizar corretamente suas 

nomenclaturas. 

Para o aluno, a leitura e a interpretação de informações que lhe são 

apresentadas pode se tornar algo difícil de compreender quando se trata da 

linguagem gráfica e de representações de ondas. Para atingir essas competências, 
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outras são exigidas nos conceitos do espectro eletromagnético e de frequência de 

ondas cabendo ao aluno compreender e diferenciar as radiações de acordo com 

suas frequências, além do uso de escalas apropriadas para a representação do 

espectro eletromagnético (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2014, p.51).  

“Numa onda eletromagnética, os campos elétrico e magnético variam em 

fase, isto é, quando um se anula o outro também se anula, e quando um atinge seu 

ponto máximo, o outro também atinge seu ponto máximo” (BARRETO FILHO; 

SILVA, 2010, p.310). 

 

 
Figura 1 - Representação dos campos elétrico e magnético de uma onda. 

Fonte: Halliday (2009, p.5) 
 

A representação acima mostra que na propagação de onda os dois campos 

são perpendiculares e são classificados como uma onda transversal. 

A velocidade de propagação dessa onda eletromagnética é determinada por 

suas características ondulatórias que inclui a frequência e seu comprimento, dada 

pela relação: 

 

C = λf 

 

Na qual: 

•  “c” é velocidade da luz percorrida no vácuo;  

•  “λ” é o comprimento de onda e  

•  “f” é a frequência. 
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Nesta fase é importante fazer uso de uma animação (desenho) 

desmistificando um conceito de que é possível captar ondas enviadas pelas 

emissoras de TV e pelas antenas de celular no rádio, pois todas apresentam 

diferentes frequências. 

 
Figura 2 - O espectro eletromagnético. 

Fonte: Halliday et al. (2009, p.2). 
 

 

A figura da escala do espectro eletromagnético mostra os principais 

intervalos de frequências em que o espectro é dividido, quanto maior o comprimento 

de onda mais próximo do infravermelho e quanto menor mais próximo do 

ultravioleta, o que comprova visualmente para o aluno que cada meio de 

comunicação possui uma frequência determinada para seu uso. 

 

 

2.3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Alfabetização Científica vem sendo discutida no campo da educação em 

ciências, pois observa-se a sua necessidade para o preparo dos alunos no ensino-

aprendizagem quanto aos aspectos da ciência e tecnologia. 

A possibilidade de educar cientificamente a população tem sido tema de 

trabalhos que, segundo Cachapuz et. al (2005, p.23), pretendem “sacudir aparentes 

evidências” sobre a necessidade de alfabetizar a população para a ciência. 
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Demo (2010) explica que a Alfabetização Científica indica para a iniciação 

mesmo e que seu objetivo é a formação de alunos que saibam pensar. 

Segundo Chassot (2011, p.62) trata-se de “como o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem”. 

Outra definição encontra-se em Magalhães e colaboradores (2012): 

 
Entende-se que a promoção da Alfabetização Científica é o início do 
processo formativo da educação científica que possibilita ao sujeito 
argumentar e contra-argumentar, pesquisar, planejar, executar, discutir, 
construir e exercer cidadania que sabe pensar. Tal meta, como 
mencionamos no início deste parágrafo, é um desafio (MAGALHÃES et al., 
2012, p.18). 

 
Para Krasilchik e Marandino (2004, p.26) este conceito é a “capacidade de 

ler, compreender e expressar opiniões sobre ciência e tecnologia”. 

A expressão “Alfabetização Científica” concebida por Paulo Freire significa: 

 
A alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 
técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos 
conscientes. Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura 
interferente do homem sobre seu contexto (FREIRE, 1980, p.111). 

 
Através desse significado, a alfabetização deve desenvolver em qualquer 

pessoa a capacidade de organizar seu pensamento e também auxiliá-lo para uma 

consciência mais crítica em relação ao mundo onde vive. 

Paulo Freire ainda explica: 
 

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo 
através de nossa prática consciente. Este movimento dinâmico é um dos 
aspectos centrais, para mim, do processo de alfabetização (FREIRE, 
2005,p.20). 
 

 
Já Durant, faz objeções a este enfoque quando explica que: 
 

Saber um monte de fatos científicos não é necessariamente a mesma coisa 
que ter um alto nível de compreensão científica. É claro que é bom que as 
pessoas saibam definir capacidade calorífica, calor de fusão e todo o resto – 
não quero defender a ignorância. Mas esse conhecimento de livro-texto não 
é lá muito esclarecedor. Para começar, ser capaz de apresentar uma 
definição de dicionário não é o mesmo que realmente saber o que ela de 
fato significa. Além disso, mesmo que uma definição de dicionário tenha 
sido compreendida, não significa que tem lugar no contexto da ciência ou 
que seu significado mais amplo tenha sido adequadamente compreendido 
(DURANT, 2005, p.17).  

 



 

 

21 

Chassot considera inadequado o termo alfabetização, pois: “Carrega a 

primazia da ótica ocidental da escrita alfabética, desconsiderando a linguagem de 

outras civilizações que adotaram escritas cuneifórmica, hieroglífica e ideogrâmica.” 

O autor cita exemplos como: 

 
Veja-se a inadequação de classificarmos como alfabetizada a maioria da 
população da Terra que sabe ler e escrever, como chineses, indianos, 
japoneses e russos que não têm alfabeto, no sentido estrito da palavra. 
Aliás, mesmo que o leitor ou a leitora não saiba escrever ou ler os lindos 
caracteres tailandeses (inadequadamente chamados pelos ocidentais de 
alfabeto tailandês), é classificado de analfabeto em tailandês, ainda que na 
Tailândia não haja uma correspondência ao alef ou bet hebraico ou aos 
nossos mais familiares alfa ou beta (CHASSOT, 2011, p.60). 

 
Observa-se que o indivíduo necessita ter um pouco da formação científica e 

da capacidade crítica, para se tornar hábil, para um posicionamento frente a 

múltiplas possibilidades, como argumentam Santos e Schnetzler:  

 
Para tomar decisão, o cidadão precisa ter informações e a capacidade 
crítica de analisá-las para buscar alternativas para a decisão, avaliando os 
custos e benefícios. A resolução de um problema que se insere na vida do 
cidadão é diferente das soluções dos problemas acadêmicos, geralmente 
colocados na escola. Para a solução de um problema escolar, tem-se uma 
definição completa do problema, cujo resultado já é esperado e cuja solução 
é tomada sob o foco disciplinar, usando-se muitas vezes algoritmos, e uma 
consequente avaliação como certo ou errado. Já a tomada de decisão de 
problemas concretos do cidadão é feita a partir de uma questão não 
exatamente definida, cujo resultado é previsto com alternativas múltiplas e 
cuja solução é tomada sob o foco multidisciplinar, por meio de discussões, 
sendo avaliada pela análise de custos/benefícios (SANTOS; SCHNETZLER, 
1998, p.263). 

 
Lorenzeti; Delizoicov (2001) apresentam três noções de Alfabetização 

Científica: “prática”, “cívica” e “cultural”. Partindo do pressuposto de que grande 

parte da população vive em profunda pobreza, especificamente com pouco 

entendimento de Ciência, a “Alfabetização Científica Prática” é aquela que, 

contribuindo para a superação desta situação, tornaria o indivíduo apto a resolver, 

de forma imediata, problemas básicos que afetam a sua vida. 

No entanto, Chassot questiona: 

 
Poderia ser considerado alfabetizado cientificamente quem não soubesse 
explicar algumas situações triviais do nosso cotidiano? Por exemplo: o fato 
de o leite derramar ao ferver e a água não; por que o sabão remove a 
sujeira ou por que este não faz espuma em água salobra; por que uma 
pedra é atraída para a Terra de maneira diferente de uma pluma; por que no 
inverno as horas de sol são em menor número que no verão ou por que 
quando é primavera no hemisfério sul é outono no hemisfério norte; por que 
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quando produzimos uma muda de violeta a partir de uma folha estamos 
fazendo clonagem (CHASSOT, 2011, p.64). 

 
Dessa forma, há necessidade do acesso ao conhecimento científico em todos 

os estratos da sociedade, independente da classe social, para que não somente os 

alunos, mas toda a população possa desfrutar da ciência sempre que houver 

necessidade. Magalhães et al. complementam: 

 
Para compreender a ciência, o público precisa de algo além do mero 
conhecimento dos fatos. Muito mais que imagens idealizadas de método 
científico, o que o público necessariamente precisa é de uma percepção 
sobre o modo pelo qual o sistema social da ciência realmente funciona para 
divulgar o que é usualmente conhecido e confiável a respeito do mundo 
natural. O público deve compreender que às vezes a ciência funciona não 
por causa de, mas apesar dos indivíduos envolvidos no processo de 
produção e disseminação do conhecimento (MAGALHÃES et al., 2012, 
p.21). 

 
Atualmente vários veículos de comunicação, mais especificadamente os 

jornais e revistas vem divulgando a ciência. Também há espaços não formais de 

educação; exposições interativas em museus e centros de ciências; parques entre 

outros locais. 

Os materiais e espaços disponíveis contribuem com a Alfabetização 

Científica do público, especialmente, das crianças, porque, como afirma Demo 

(2010, p. 58) “pesquisa começa na infância, não no mestrado!”. 

Portanto, a Alfabetização Científica tem o objetivo de divulgação e discussão 

sobre os assuntos científicos, de maneira que os seus significados sejam 

compreendidos e aplicados na vida do cidadão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta pesquisa, constituída por um estudo de caso, no qual, segundo Gil 

(2008) envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento foi desenvolvida 

primeiramente através de uma pesquisa qualitativa bibliográfica que se valeu da 

consulta de materiais impressos publicados por vários autores, estudiosos das 

temáticas propostas e outras fontes, tais como: revistas e sites especializados.  

Posteriormente a pesquisa contemplou: a elaboração do questionário com a 

coleta de dados (aplicação do questionário); tabulação e análise de dados 

(qualitativa), de modo a priorizar a importância das informações e conteúdos 

respondidos pelos alunos nos questionários e, por fim, a discussão dos resultados.   

 
 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

O local da pesquisa foi em uma escola estadual, localizada em um bairro 

carente do município de Rio Claro – SP.  

 

 
Figura 3: Imagem aérea da escola. 

Fonte: Google Maps. 
 

A escola possui em seu entorno mais duas escolas municipais de educação 

infantil e educação do 1º ao 5º ano, formando na área um complexo educacional. A 
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localização do objeto de estudo é indicada na fotografia aérea (figura 3), contando 

aproximadamente com 840 alunos entre o Ensino Fundamental e Médio. 

 
 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, ou seja, 

não pode ser traduzida em números. A interpretação dos fenômenos, dos dados 

coletados (textos reais, escritos ou orais, não verbais) e a atribuição de significados 

são elementos básicos (GIL, 2008).  

A pesquisa qualitativa é descritiva, podendo descrever pessoas, situações, 

acontecimentos, transcrições de entrevistas e acontecimentos, fotografias, 

desenhos, documentos etc.; sendo assim, o pesquisador é o instrumento chave para 

a pesquisa, tendendo a analisar seus dados indutivamente (GIL, 2008).  

Desta forma, o trabalho consistiu em propor situações didático/pedagógicas 

observando o desenvolvimento do aprendizado dos alunos quanto ao uso de trechos 

de desenhos animados aplicadas a disciplina de Ciências respeitando os conteúdos 

do Currículo Oficial da Educação do Estado de São Paulo partindo primordialmente 

dos cadernos editados pela secretaria de Estado da Educação.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população dessa pesquisa foi composta por oito alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, com idade entre 14 a 15 anos, pertencentes a uma escola 

pública estadual sediada em Rio Claro, interior do Estado de São Paulo.  

Esta sala de aula é composta por 20 alunos, porém, o número alto de 

ausências torna-se um fator limitante para o professor trabalhar os conteúdos 

curriculares de forma mais homogênea, motivo pelo qual o número de alunos foi 

inferior à metade. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos que são 

obtidos através do contato direto do pesquisador com a situação estudada, através 
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de pesquisa exploratória que visa proporcionar maior familiaridade com o problema 

estudado, a fim de torná-lo explícito ou a construir hipóteses, tendo, portanto, como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou descobertas, enfatizando mais o 

processo do que o produto e preocupando-se em retratar a perspectiva dos 

participantes (GIL, 2008).  

O desenvolvimento da pesquisa contemplou: a elaboração do questionário 

com a coleta de dados (aplicação do questionário); tabulação e análise de dados 

(qualitativa); discussão dos resultados e elaboração do relatório final. Os 

questionários estão no apêndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 RESULTADOS DO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

O primeiro questionário foi aplicado aos alunos antes da exibição do 

desenho animado. As respostas foram divididas em quatro grupos seguindo os 

seguintes critérios: 

•  As respostas que mais se aproximaram do conceito; 

•  As respostas que foram respondidas pelas ideias dos alunos; 

•  As respostas onde os alunos associam as transmissões de mensagens à 

eletricidade; 

•  As respostas que os alunos não conseguiram expressar o seu entendimento sobre 

o tema. 

O grupo 1 destaca a resposta de um aluno que conseguiu transmitir e 

também organizar sua ideia sobre transmissão de mensagem sem fio, ilustrada na 

figura 4 representada pela resposta do aluno A.  

É esperado que o conhecimento anterior que o aluno já detém, 

independentemente da sua escolaridade, pode interferir na efetiva apreensão do 

conteúdo veiculado na escola, pois, o registro de sua argumentação escrita 

aproxima-se da conceituação de propagação de ondas, mencionando a interferência 

e a transmissão incompleta da mensagem, referindo-se ao aparelho celular. 

 

 
 
 

 

Para a análise das respostas do Grupo 2, foi utilizado o critério na qual o 

aluno se baseou nas ideias dos alunos. Foram selecionadas três respostas 

Figura 4 - Resposta do aluno A. 
Fonte: O autor (2015). 
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parecidas, em que todos representam a transmissão sem fio por meio de satélites, 

deixando claro que algo ocorre durante a transmissão.  

Era esperado que o grupo apresentasse situações conflitivas em suas 

estruturas de conhecimento, pois para o mesmo fenômeno estudado não fornecem a 

mesma interpretação. 

De acordo com a resposta do aluno B, exposta na figura 5, ele já associa que 

as mensagens são transmitidas por satélite, mas também associando a eletricidade.  

Os alunos C e D fazem uma associação com o funcionamento de aparelhos 

como micro-ondas, celulares e antenas com energia elétrica e ondas 

eletromagnéticas, o que na interpretação do fenômeno (natural ou artificial), cada 

faixa de frequência é caracterizada pela sua emissão, recepção e transmissão, 

portanto, com aplicações tecnológicas diferentes. 

 

 
 
 

Nas figuras 5 e 6, os alunos C e D respectivamente, associam o  

        
 

Figura 5 - Resposta do aluno B. 
Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 6 e 7 – Respostas dos alunos C e D. 
Fonte: O autor (2015). 
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O Grupo 3 foi composto de duas respostas em que os alunos associam as 

transmissões de mensagens a eletricidade. Esperava-se que houvesse algum indício 

de generalização de ondas eletromagnéticas, especificamente com as faixas de 

frequência do espectro eletromagnético, porém, os alunos apresentaram conflitos de 

interpretações nas suas respostas associando novamente a eletricidade. 

A figura 8 apresenta a resposta do aluno E com uma ideia clara de que as 

mensagens são transmitidas por meio da energia elétrica, mencionando inclusive 

sua origem nas Usinas Hidrelétricas. 

 

 
 

 

 

  Na figura 9, o aluno F em sua resposta relaciona o campo elétrico e o campo 

magnético em associação, ou seja, muito próximo ao conceito das componentes dos 

dois campos em fase e perpendicularmente um em relação ao outro se propagando 

no ambiente. 

 

 
 

 

O Grupo 4 é composto por duas respostas em que os alunos não 

conseguiram expressar o entendimento sobre o tema. Neste grupo, era esperado 

que fizessem alguma relação e argumentação com o fenômeno estudado e também, 

Figura 8 - Resposta do aluno E. 
Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 9 - Resposta do aluno F. 
Fonte: O autor (2015). 
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uma ligação desse conteúdo com situações reais que presenciaram, mas que não 

possuem conhecimentos científicos suficientes para interpretá-lo. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Observa-se nas respostas dos alunos G e H um desconhecimento tanto de 

suas ideias previamente construídas quanto do científico. Esse desconhecimento 

mostra-se na resposta do aluno G, pois ele apenas responde a questão e não tenta 

justificá-la e o aluno H demonstra um processo de alfabetização que pode não ter 

sido completado. 

 

4.2 RESULTADOS DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Este questionário foi aplicado após a exibição do desenho animado, 

“Formigas de Marte”, em inglês: “Termites from Mars” da série Pica Pau.  

A animação ilustra uma invasão de marcianos que é descoberta através da 

observação de um telescópio, na qual, os órgãos de imprensa existentes na época, 

rádio, televisão e jornal, são notificados sobre uma invasão alienígena em grande 

escala e, consequentemente, causando pânico nas pessoas e nas forças armadas 

mundiais, pelo desconhecimento dos seres extraterrestres que estão chegando.  

Figura 10 - Resposta do aluno G. 
Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 11 - Resposta do aluno H. 
Fonte: O autor (2015). 
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Mediante as notícias veiculadas, por meio de ondas eletromagnéticas 

emitidas das antenas de rádio e televisão, a imprensa recomenda para a população, 

que corra para os abrigos e tomem as precauções de emergência.  Alheio a tudo 

isso, o Pica Pau segue sua rotina de paz e tranquilidade, porém, tudo muda com a 

chegada dos marcianos, na qual, o personagem se surpreende ao ver que, de fato, 

os invasores são formigas que devoram madeira e tudo o que encontram pela frente. 

Por fim, ao sofrer vários ataques, o Pica Pau começa a se defender 

utilizando de vários artifícios, incluindo fogo, até que, ao observar que uma das 

formigas é derrotada acidentalmente por uma fita adesiva, o personagem consegue 

dominar o exército formado, tornando-se um líder mundial na fabricação de 

ferramentas e dispositivos a base de formigas marcianas. 

No segundo questionário aplicado após a exibição, constam respostas muito 

parecidas e, portanto, foram divididas em dois grupos, tendo como critério de 

seleção: 

  Uma aproximação do conceito de transmissão por ondas eletromagnéticas; 

  Não associação do conceito apresentado pelo professor, tendo como critério a 

falta de argumentação do aluno. 

O grupo 1 é composto por seis respostas, descritas pelos alunos na qual a 

aproximação dos conteúdos apresentados e também mencionados em trechos do 

desenho animado exibido, mostram-se cientificamente corretos diante do conceito 

de transmissão por ondas eletromagnéticas. Para isto, era esperado que o aluno 

fizesse a vinculação com os aparelhos de comunicação e seu funcionamento ao 

sintonizar a sua frequência (do seu circuito) com a frequência característica da 

emissora, através das antenas, receptoras e transmissoras. 

Os alunos A e F centraram mais suas respostas na transmissão de sinais 

pela televisão. Em trechos do desenho animado ficou bem descrito pela animação o 

noticiário vinculado por esse veículo de comunicação, chamando a atenção, 

conforme descrito nas respostas. 

 

 
 Figura 12 - Resposta do aluno A. 

Fonte: O autor (2015). 
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Nas transmissões de Televisão, o som e a imagem são transformados em 

sinais elétricos pelos microfones e pelas câmeras de vídeo e em seguida, 

codificadas e inseridas em uma onda eletromagnética, processo denominado de 

modulação. 

Essa onda é emitida pela antena da emissora e leva o sinal codificado até as 

antenas dos receptores, que o decodificam e o transformam novamente em som e 

imagem. Portanto é uma onda eletromagnética, denominada portadora, que 

transmite as informações de som e de imagem ao mesmo tempo. 

No caso das transmissões de rádio, sendo AM1 ou FM2, o processo é 

semelhante, mas apenas o som é codificado na onda portadora. Essas 

nomenclaturas estão relacionadas com o modo como os sinais codificados são 

inseridos nas ondas eletromagnéticas. Cada emissora de rádio opera em uma 

determinada frequência, que é a frequência da onda portadora. 

Na resposta do aluno B é interessante notar a diferenciação que ele faz 

entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. 

 

                                                
1 Amplitude Modulada 
2 Frequência Modulada 

Figura 13 - Resposta do aluno F. 
Fonte: O autor (2015). 
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As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar, isto 

é, o choque entre dois corpos resulta em deformações provocadas em meios 

elásticos na qual transportam energia mecânica. 

As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se 

propagar, pois é o resultado de vibrações de cargas elétricas, na qual, transportam 

energia que são os fótons ou quantas de energia. 

Também é interessante notar na resposta do aluno B a representação do 

desenho da propagação de uma onda caracterizada pela distância percorrida por 

uma unidade de tempo, ou seja, é a velocidade com que uma perturbação se 

propaga num determinado meio. 

 

 
Onde: 

 V = velocidade da onda em metros por segundo (m/s). 

 λ = comprimento de onda em metros (m). 

 f = frequência de onda em Hertz (Hz). 

Figura 14 - Resposta do aluno B. 
Fonte: O autor (2015). 
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Para as respostas dos alunos C, D e E houve a associação da transmissão 

sem fio à faixa do espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 15 - Resposta do aluno C. 
Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 16 - Resposta do aluno D. 
Fonte: O autor (2015). 
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Nesta frequência as ondas infravermelhas são produzidas pela agitação 

térmica dos elétrons em um corpo aquecido. Essa forma de radiação que chega até 

nós, denomina-se de processo de transmissão de calor por Irradiação. 

No grupo 2, composto por duas respostas, os alunos não conseguiram fazer 

a associação do conceito apresentado pelo professor, tendo como critério a falta de 

argumentação do aluno.  

Esperava-se que o grupo apresentasse uma maior reflexão privilegiando as 

ondas eletromagnéticas e sua caracterização por faixas de frequência, no entanto, 

destaca-se a resposta do aluno H, que descreve em forma de desenho uma onda 

transversal, na qual a perturbação do meio é perpendicular à direção de 

propagação.  

Analisando a resposta do aluno G, observa-se a associação de redes na 

internet diferentemente do questionário anterior onde o mesmo aluno não associou 

essa transmissão às ondas eletromagnéticas, paralelo ao aluno H, que em parte, 

descreveu o tipo de onda simbolicamente, assim, o aluno G não conseguiu uma 

efetiva aproximação dos modelos e das abstrações contidas no conhecimento 

científico.  

 

Figura 17 - Resposta do aluno E. 
Fonte: O autor (2015). 
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4.3 DISCUSSÃO 

 

Para a realização da atividade, em um primeiro momento foi aplicado um 

questionário com a seguinte pergunta: “Como o rádio, a televisão, o celular e outros 

aparelhos funcionam? Como você imagina isso?”. 

O objetivo era propor situações para discussões com os alunos para se 

incluir um conceito específico, fazendo a conexão dos conteúdos a serem 

trabalhados com acontecimentos que os alunos conhecem e verificam no seu 

cotidiano para as quais, possivelmente eles não dispõem de saberes científicos 

satisfatórios para entender de modo correto. 

No segundo momento da aula, foi exibido o desenho animado, solicitando 

aos alunos especial atenção às formas de transmissão de mensagens, necessário 

para a compreensão do tema e também do questionário aplicado anteriormente.  

Figura 18 - Resposta do aluno H. 
Fonte: O autor (2015). 

 

Figura 19 - Resposta do aluno G. 
Fonte: O autor (2015). 
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Este conteúdo foi planejado em termos formativos, pois o desenho contém 

muitas cenas que corresponde ao conteúdo programático, para que o aluno o 

compreenda de maneira que, de um lado, perceba a realidade sob outros pontos de 

vista e justifique as situações e acontecimentos problematizados, e, de outro, 

relacione esse conhecimento com o seu, para empregar e melhor explicar 

acontecimentos e situações de seu cotidiano. 

Por fim, no terceiro momento da aula, foi feita a abordagem conceitual dos 

fenômenos físicos de ondas eletromagnéticas trabalhando os conteúdos de tipos de 

ondas, velocidade de onda e sua relação com a frequência e o comprimento de 

onda e a interação das ondas com a matéria, sendo retomadas as questões do 

primeiro momento da aula e exibindo novamente o desenho como forma de mediar o 

discurso entre professor e alunos.  

Em seguida, foi aplicado o segundo questionário levantando a seguinte 

questão: “Após a exibição do desenho animado e dos conceitos apresentados, como  

você explicaria a transmissão de mensagens sem fio?”, objetivando-se a análise e a 

interpretação que determinaram as respostas tanto do primeiro quanto do segundo 

questionário.  

Fazendo-se uma comparação entre os alunos, quanto ao primeiro e segundo 

questionários aplicados, observa-se que: 

 O aluno A fez uma associação com o celular e em seguida, com o conceito de 

transmissão. Já o aluno F, primeiramente associou o campo elétrico e o campo 

magnético e depois, também conseguiu transmitir o conceito de transmissão. 

 Inicialmente, os alunos B, C e D associam o funcionamento de aparelhos como 

micro-ondas, celulares e antenas com energia elétrica e ondas eletromagnéticas e 

depois o aluno B diferencia as ondas mecânicas e eletromagnéticas.  

 Enquanto que os alunos C e D associam a transmissão sem fio à faixa do 

espectro eletromagnético correspondente ao infravermelho. 

 O aluno E, afirmou com convicção que as mensagens são transmitidas por meio 

da energia elétrica e, depois também fez a mesma associação dos alunos C e D. 

Essas respostas demonstram o que Demo (2010) explica quanto a 

Alfabetização Científica, que indica para a iniciação mesmo e que, seu objetivo é a 

formação de alunos que saibam pensar.  Assim, pode-se concluir que os alunos 

mesmo iniciantes, pensaram sobre o assunto e fizeram suas associações, que 
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segundo Chassot (2011, p.62) trata-se de “como o conjunto de conhecimentos que 

facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem”.  

Observa-se que esses alunos fizeram a leitura de seus mundos, quando 

mencionaram o celular, o micro-ondas etc., que para Lorenzeti; Delizoicov (2001) 

apresentam três noções de Alfabetização Científica: “prática”, “cívica” e “cultural”, ou 

seja, esses alunos possuem apenas a alfabetização científica prática. 

Para Krasilchik e Marandino (2004, p.26) este conceito é a “capacidade de ler, 

compreender e expressar opiniões sobre ciência e tecnologia”. Dessa forma, 

observa-se que os alunos não estão alfabetizados cientificamente porque não 

conseguiram realmente interpretar o conceito de ondas magnéticas e, portanto, não 

podem opinar sobre o assunto. 

Quanto aos alunos G e H mostram um desconhecimento tanto do senso 

comum quanto do científico. Após o segundo questionário, fazem a associação com 

as redes na internet. Magalhães et al. (2012, p.21) explica que: “Para compreender a 

ciência, o público precisa de algo além do mero conhecimento dos fatos.” No 

entanto, observa-se que esses alunos não estão totalmente alfabetizados, o que 

torna mais difícil que eles compreendam o assunto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve o objetivo de propor a utilização de trechos de desenhos 

animados como metodologia de ensino à disciplina de Ciências Naturais (9º ano do 

Ensino Fundamental) ao conteúdo de Ondas Eletromagnéticas. 

Observou-se que os alunos não estão alfabetizados cientificamente para 

dois alunos que ainda não foram alfabetizados, é difícil a compreensão da 

Alfabetização Científica. 

Por outro lado, a utilização de trechos de desenhos animados pode levar o 

professor em seu papel de mediador a fazer um diagnóstico observando o 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos sobre o assunto em estudo e também 

analisando o desenvolvimento cognitivo dos educandos. 

Estudou-se que a Alfabetização Científica pode popularizar o conhecimento 

científico, principalmente para os alunos fazerem uso dos conceitos da Ciência e da 

Tecnologia em suas vidas. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado antes da exibição do desenho animado. 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado após a exibição do desenho animado. 
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