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Elo cósmico

Biologia

Professora Maria Elice Brzezinski Prestes

CONCEITOS

• Evolução.

• Vida na Terra.

• Diversidade.

MATERIAIS

• Livros e revistas.

• Quadro-negro.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

O vídeo pode ser ponto de partida para trabalhar-se vários conceitos de Biologia, como

o surgimento de vida no planeta Terra, evolução, diversidade biológica, Citologia (células

anucleadas e nucleadas, meiose, mitose, etc.), e até temas mais filosóficos como “o que é

vida”. Por ser um vídeo muito longo, pode ser apresentado em partes aos alunos, dependendo

dos conceitos que se desejam passar adiante.

Minha sugestão é para uma atividade sobre a vida na Terra e a evolução dentro dos

diversos grupos animais e vegetais.

ETAPAS DO TRABALHO

• Dividir a classe em equipes, que pesquisarão nos diferentes grupos animais e vegetais

formas de conquista de novos ambientes.

• Cada equipe entrega um trabalho escrito para o professor e apresenta, com exemplos, a

pesquisa para o restante da classe.

• O professor coordena os alunos para juntar as informações dos diversos grupos, montando

uma árvore evolutiva no quadro-negro, contemplando tanto vegetais como animais.

AVALIAÇÃO

• Produto: trabalho escrito, apresentação para classe, árvore evolutiva montada em conjunto.
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• Avaliação: profundidade da pesquisa, originalidade na busca de exemplos e participação

no trabalho de equipe.

VEJA TAMBÉM

• ATTENBOROUGH, David. A vida na Terra. São Paulo: Martins Fontes; Ed. Universidade de

Brasília, 1981.

De forma clara e interessante, o livro aborda o aparecimento de vida no planeta Terra,

bem como a evolução e adaptação das espécies. Ricamente exemplificado.

• GLEISER, Marcelo. A dança do universo: dos mitos de criação ao big-bang. São Paulo:

Companhia das Letras, 1997.

O livro aborda, de forma ampla, a origem do universo, científica e filosoficamente. Boa

referência para pesquisa.

• HELENE, M. Elisa M.; MARCONDES, Beatriz. Evolução e biodiversidade: o que nós temos

com isso? São Paulo: Scipione, 1996  (Série Ponto de Apoio).

O conceito de biodiversidade é o fio condutor do livro, que aborda a questão ambiental

de forma atual, incluindo a diversidade cultural e a biológica, assim como a importância

das unidades de conservação.

• WILSON, Edward O. A diversidade da vida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

O livro aborda o tema biodiversidade em toda sua extensão, de forma agradável e com

dados precisos sobre as diversas formas de vida no planeta Terra.

• www.funbio.org.br

Endereço do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, inclui definições e seus projetos e

conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Outros documentários sugeridos

• ATTENBOROUG, David. Série A vida na Terra. BBC, 1979.

• –––––––. Série O planeta vivo. BBC, 1984.
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Elo cósmico

Física

Professor Renato Casemiro

CONCEITOS

• Concepções de Universo.

• Astronomia.

• Astrofísica.

• Origem da vida.

MATERIAIS

• Aparelho de TV.

• Videocassete.

• Fita VHS com o programa Acervo gravado.

• Papel.

• Caneta.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

O documentário O elo cósmico é muito bem feito, rico em imagens e depoimentos,

porém não é muito simples de ser utilizado em sala de aula. Vai exigir do professor e dos

alunos uma pequena preparação.

Logo no início do filme, aos 49 segundos, o vídeo já nos leva à reflexão sobre o porquê

de nossa existência no planeta Terra. Essa pergunta é essencialmente de cunho filosófico, o

que me leva a entender que só os conhecimentos de Física não serão suficientes para essa

discussão. Nesse momento, acredito que a melhor atitude é dividir o filme em partes e,

juntamente com os professores de Biologia, Química, Filosofia, História e Geografia, realizar

um trabalho interdisciplinar. Caso não seja viável (o que, particularmente, eu acho uma pena),

o professor terá que assistir ao documentário várias vezes a fim de se preparar para auxiliar

seus alunos nas mais diversas dúvidas e questionamentos que possam surgir, bem como nas

pesquisas de complementação, o que tornará o trabalho riquíssimo, aumentando a

capacidade de reflexão individual de cada professor e da turma.

• Começaremos por explicar a importância do tema. Podemos preparar nossos alunos

ao estudarmos alguns filósofos da cultura grega e não-grega e suas explicações
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sobre a origem do Universo. Para isso, recomendo fortemente a leitura do livro do

Prof. Roberto de Andrade Martins, O Universo: teorias sobre a sua origem e

evolução, Coleção Polêmica, publicado pela Editora Moderna. Como

apresentado no programa Acervo, escolhi citar de Heráclito de Éfeso, filósofo

pré-socrático, o fragmento 227, que explica o motivo real da sua filosofia: não

uma simples curiosidade acerca da natureza, mas a crença de que a própria

vida do homem está indissociavelmente ligada a tudo que o rodeia. Perguntas

como “De onde viemos?”, “Para onde vamos?” e “O que fazemos aqui?” talvez

possam ser respondidas se conseguirmos entender como um todo, o macro e o

micro Universo.

Em seguida, passaremos a estudar o macro Universo, como apresentado nos minutos

iniciais do filme, mais precisamente em 2min37s até 4min50s. Nesse trecho, a

pesquisadora Athèna Coustênis apresenta sua forma de pensar as questões relativas

ao Universo e a linha de pensamento que ela segue para chegar às suas conclusões.

Em 2min41s, ela fala sobre adotar uma visão cartesiana. Nossos alunos conhecem o

filósofo Renè Descartes através das leis de refração e também pelo plano cartesiano

em que desenvolvem gráficos de funções.

Poderia ser o momento ideal de aprendermos mais sobre as idéias desse filósofo

sobre o método científico. Para isso, a leitura do Discurso de método pelo professor é

indispensável. Há várias publicações desse livro, e, se o professor quiser, poderá

consultá-lo e salvá-lo no computador, na íntegra e gratuitamente, através do site

http://www.faf.com.br.

• Continuando a fala da pesquisadora, perguntas do tipo “de onde viemos, para

onde vamos e o que fazemos aqui”, por serem muito complexas, merecem respostas

também do mesmo nível. Para responder, a pesquisadora busca no nosso sistema

solar evidências que justifiquem a formação e a evolução desse sistema, para que,

por analogia, consiga entender a formação e evolução da vida na Terra. Como o

nosso sistema solar é rico em extensão e diversidade de planetas e satélites, acabamos

por reunir algumas informações que nos ajudam a responder tais questões. Um

exemplo disso é o satélite Titã, uma das luas de Saturno. Ela pode apresentar

características da Terra em sua formação (3min25s).

• Se aprofundarmos nossos estudos em Astronomia, vamos ver que, através das

sondas espaciais, conseguimos muitas informações sobre os planetas e seus

satélites. Vale a pena aprofundar esse assunto, pesquisando quais foram as
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principais sondas lançadas pela NASA e seus objetos de pesquisa. Atualmente

Marte tem sido revisitado por sondas que podem pousar, e robôs que podem

explorar o planeta e enviar imagens em três dimensões. O objetivo dessas missões

é procurar por evidências da existência ou não de vida. Há muito material

disponível na internet sobre o assunto. Minha sugestão são as reportagens da

revista Scientific American Brasil, que podem ser acessadas através do site http:/

/www2.uol.com.br/sciam .

Como o documentário é bastante extenso, seria muito ruim pararmos por aqui. A

discussão sobre meteoritos e cometas para exemplificar a teoria da panspermia

cósmica (6min35s) pode ser um novo tema de pesquisa, principalmente para

diferenciarmos cometa de meteoro, estudar as leis que regem o movimento dos

cometas (Leis de Kepler), suas principais contribuições para a Astronomia e a reação

da sociedade ao longo dos anos sobre as suas aparições. Há imagens belíssimas de

cometas disponíveis na internet. Sugiro que o professor entre em contato com algum

centro de pesquisa, planetário, ou grupo de astrônomos amadores para explicar

técnicas de fotografia ou de observação desses corpos celestes.

• Mais uma vez, gostaria de reforçar a idéia de uma atividade interdisciplinar para

trabalhar com esse filme. A riqueza de imagens e informações é ponto de partida e

de chegada segura para essa prática. Reserve um tempo com seus colegas de

trabalho e pelo menos três aulas para cada etapa. Boa sorte.

ETAPAS DO TRABALHO

• Preparação do material (assistir ao vídeo na íntegra).

• Reservar tempo para conversar com seus colegas de trabalho para confeccionar a atividade

interdisciplinar.

• Leituras complementares sobre o assunto.

• Passar o vídeo nas partes recomendadas.

• Desenvolver os conteúdos específicos sobre:

a) concepções de Universo;

b) metodologia científica;

c) pesquisas espaciais;

d) cometas e meteoros (diferenciação);

e) Leis de Kepler.
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AVALIAÇÃO

Caso o professor venha a interessar-se pelo trabalho interdisciplinar, os educadores podem

criar seminários expositivos sobre os temas. Caso venha a trabalhar sozinho, a avaliação pode

se dar pela qualidade da pesquisa, profundidade das informações e envolvimento com o

assunto. Resumos teóricos sobre os conceitos, na forma de esquema e lista de exercícios,

também são meios de trabalhar e avaliar esse tema.

VEJA TAMBÉM

• ANDERY, Maria Amália P. A. et al. (orgs). Para compreender a ciência. 6. ed. São Paulo; Rio

de Janeiro: Educ,1996.

• DESCARTES, Renè. Discurso do método. Trad. J. C. Costa. Rio de Janeiro: Edições de Ouro,

1959.

• MARTINS, Roberto de Andrade. O Universo: teorias sobre a sua origem e evolução. 3. ed.

São Paulo: Moderna, 1995 (Coleção Polêmica).

• http://www2.uol.com.br/sciam/

Revista Scientific American Brasil.



Elo cósmico

Química

Professor José Carlos de Azambuja Bianchi

CONCEITOS

• A formação do hidrogênio.

• Predomínio de hidrogênio e hélio no Universo.

• Condições favoráveis para as ligações químicas.

• Das moléculas simples (H
2
O, CH

4
, H

2
 e NH

3
) aos aminoácidos.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Antes da exibição do documentário, o professor poderia apresentar o tema,

apontando alguns conceitos que servem de “senha” para o bom aproveitamento do vídeo.

Essas concepções podem ser das várias disciplinas que podem trabalhar o filme.

O vídeo é apresentado com possibilidade de interrupções.

Instantes indicados para o trabalho do ponto de vista da Química:

2min46s – olhar para o passado para entender o presente.

5min18s – a experiência de Miller, simulando a atmosfera primitiva.

6min28s – teoria da panspermia: moléculas orgânicas em vários pontos do espaço.

Primeira aula: apresentação do tema: evolução (Química).

O elo cósmico

Em seu livro O Mágico dos Quarks, o físico Robert Gilmore, da Universidade de Bristol,

Inglaterra, comenta, cautelosamente, uma daquelas afirmações que se transformaram em

senso comum:

“Diz-se, por vezes, que a luz fria da ciência destrói um senso de deslumbramento –

que não se pode achar o mundo extraordinário, quando que se sabe que são apenas

átomos. Apenas átomos! Isso é como dizer que não se pode apreciar as obras de

Shakespeare ou mesmo a Bíblia, porque não passam de palavras. Tudo depende do que

foi feito com as palavras ou átomos.... Um átomo em si é uma maravilha, como espero

mostrar, mas ainda que, um único átomo não desperte grande interesse, as possibilidades

se multiplicam quando se trata de muitos átomos.” (Gilmore, 2002. p.7)

7MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



8MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Elo cósmico • QUÍMICA

Pensando em milhões e milhões de átomos, foi possível desenvolver este texto direcionado

para a idéia de evolução, cujo conceito requer certas observações cuidadosas. Assim, vamos

considerar a concepção de evolução como sendo o processo desenvolvido desde a suposta

origem do Universo até aquilo que chamamos de instante atual, incluindo toda a matéria e

energia que comparece no estado atual do Universo. A evolução, por sua vez, está associada

à matéria inorgânica e continuadamente alcança o estágio da matéria orgânica, e o processo

evolutivo continua com a existência de ambas.

Athéna Cousténis, da Agência Espacial Européia, sugere no vídeo (tempo 2min46s) que,

se pretendemos entender como surgiu a vida em nosso planeta, seria interessante olhar para

o passado da própria vida, isto é, como era a Terra, referindo-se às condições físicas e químicas

antes da vida. Como era o Sol quando jovem? Antes dele, como surgiram as moléculas e os

átomos? Naturalmente que, olhar para o passado significa, debruçado nas teorias que a ciência

dispõe para essa longa viagem, reconstruí-lo, e, mesmo assim, precisamos admitir que as teorias

e as experiências que se referem às “origens” mantêm coerência ou veracidade somente,

entretanto, não significam necessariamente a verdade. Em outras palavras, há poucas certezas.

A evolução química dos átomos considera que, no momento da “grande expansão”

(Big Bang) e nos milésimos de tempo que sucederam ao instante inicial do Universo, os vários

fenômenos dependeram da contribuição das variações de temperatura. O conjunto de

conceitos relativos à suposta origem do Universo foi proposta por George Gamow, em 1947,

ou a teoria do Big Bang, que sugere, na sua essência, que em temperaturas acima de 1010

Kelvins, na origem do Universo, existiriam predominantemente mésons e fótons. Com a rápida

expansão do Universo, tem início um processo de resfriamento, e a temperatura diminui para

valores próximos de 1010 Kelvins. Nesse valor de temperatura, prótons e nêutrons podem formar

núcleos de deutério (isótopo do hidrogênio). Nesse ambiente, os elétrons não se prendem aos

núcleos, não se pode dizer que existem os átomos.

Na medida em que o universo se expande, simultaneamente experimenta mudanças

de temperatura em direção ao resfriamento.

Agora, os núcleos e elétrons formam sistemas mais estáveis e pode-se dizer que surgem

os átomos e uma sucessão de outros átomos entre os elementos mais leves e simples. A

seqüência a  seguir representa a formação dos elementos mais leves.

1

1
H + nêutron = deutério (2

1
H)

 2
1
H + nêutron = trítio (3

1
H)

3

1
H + 1

1
H = Hélio (4

2
He)
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4

2
He + 4

2
He = Berílio (8

4
Be)

8

4
Be + 4

2
He = Carbono (12

6
C)

O contínuo resfriamento até proximidade de 3 000 K aumenta a população de átomos,

e agora as ligações químicas entre os átomos encontram ambiente próprio, e é exatamente o

que acontece.

Dois átomos de hidrogênio ligam-se entre si e formam a molécula de hidrogênio (H
2
).

Esse período, no qual a temperatura está próxima de 3 000 K, a força gravitacional passa a

ser significativa na formação das galáxias e estrelas e a expansão continua, acompanhada

de resfriamento.

Sistema solar

Sol e corpos que orbitam ao seu redor devem ter aproximadamente cinco bilhões de

anos. Supõe-se que o universo tenha vinte bilhões de anos. Certamente a história do sistema

solar começou a ser contada com o homem primitivo que observava os “caminhos das estrelas”

no céu. A atual teoria sobre a origem do sistema solar sugere que o Sol, planetas, asteróides e

meteoros tiveram suas origens numa grande e fria nebulosa de gases e sólidos na forma de

uma poeira. Alguns cientistas supõem que, nessa nebulosa, já existiam a amônia (NH
3
), água

(H
2
O) e o composto orgânico (CH

4
).

É interessante observar no vídeo, precisamente no instante 6min28s, sobre a teoria da

panspermia, que supõe a existência de moléculas orgânicas em vários pontos do espaço fora

da Terra. O desenvolvimento ou surgimento da vida depende das condições a que essas

moléculas orgânicas são submetidas favoravelmente.

Transição das moléculas inorgânicas para as moléculas orgânicas

Há um período cercado de profundo interesse a respeito do ambiente físico e químico

na Terra, no qual teriam ocorrido reações químicas favoráveis ao surgimento de moléculas

complexas, semelhantes às formadas pelos sistemas vivos como conhecemos hoje.

É interessante retomar o instante 5min18s, no qual aparece um equipamento com a

imagem da cientista S. L. Miller, da Universidade de Chicago. Sua experiência consiste em

aquecer água, transformá-la em vapor e forçar a passagem do vapor em outro recipiente

que contém metano, amônia e hidrogênio. Essa nova mistura de quatro componentes é
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submetida a faíscas elétricas. Após uma semana, o sistema resultante revelou uma coloração

vermelha intensa. Por métodos analíticos, detectou-se a presença de aminoácidos, substâncias

essenciais para a constituição das proteínas. Essa experiência sugeriu a possibilidade de que

os oceanos primitivos poderiam ter sido enriquecidos por aminoácidos (sopa orgânica)

provenientes de reações químicas promovidas por relâmpagos numa atmosfera de amônia,

hidrogênio, metano e vapor de água. Na realidade, a experiência de Miller materializou os

conceitos relativos sobre a sopa orgânica, formulados pelo inglês J. B. S. Haldane, em 1920, e

pelo russo A. I. Oparin, em 1930.

Apoiada nessas evidências experimentais, a ciência faz suas suposições para o elo

de ligação cósmica desde a origem do Universo até o surgimento das moléculas da

vida.

Segunda aula: apresentação do vídeo e anotações relativas aos instantes indicados no texto

e outros que os alunos avaliarem como interessantes.

Terceira aula: conversa entre alunos e professor em sobre o vídeo e o texto (anexo).

ETAPAS DO TRABALHO

• Ponto de vista da ciência sobre a origem do Universo.

• Utilização do vídeo.

• Discussão em torno do vídeo e da fundamentação teórica.

AVALIAÇÃO

Avaliação do produto: o texto tem a finalidade de despertar a curiosidade no leitor e

incentivá-lo para novas leituras pertinentes ao tema. É importante ressaltar a expansão do

Universo e o respectivo resfriamento como condições favoráveis para o surgimento dos átomos

e moléculas.

Avaliação do processo: discussão encaminhada em sala de aula a partir da leitura

de um pequeno texto relativo ao tema nucleossíntese. O texto pode ser obtido na

indicação bibliográfica deste trabalho ou em outra fonte que o professor julgar

interessante.
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VEJA TAMBÉM

• CARAVEO, Patrizia; RONCADELLI, Marco. O enigma da matéria escura. Scientific American

Brasil, São Paulo, ano 1, n. 3, p. 26-33, 2002.

• GILMORE,  Robert. O mágico dos quarks: a física das partículas ao alcance de todos. Rio

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

• REEVES, Hubert. Um pouco mais de azul: a evolução cósmica. São Paulo: Martins Fontes,

1986 (Coleção Ciência Aberta).

Outros documentários sugeridos

• Vídeo TV Escola: Terra, um caso especial. Cujo resumo encontramos em:  <http://

www.mec.gov.br/seed/tvescola/Guia/pdf96-02/23_como_fazer.pdf>


