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Astrobiologia é uma ciência contemporânea em ascensão com aspectos 

interdisciplinares e multidisciplinares que vem agregando áreas de conhecimento como 

Física, Astronomia, Química, Biologia, Matemática, Geologia e Filosofia. Com essa 

fusão de conhecimento, espera-se responder algumas questões filosóficas da 

humanidade. Como exemplo: Qual é futuro da vida na Terra ou em outro lugar no 

universo? Como a vida surgiu e evoluiu? Existe vida fora da Terra?  

Atualmente, informações e divulgações de descobertas científicas na área de 

astrobiologia tem ganhado os veículos de comunicação, seja eles por telejornais ou por 

rede sociais. Dessa forma as novas informações ou descobertas feitas pela agencia 

NASA, ganham destaque no cenário atual. Porém, essas informações são internalizadas 

de forma mística pela maioria da população brasileira, não havendo um pensamento 

crítico sobre as divulgações cientificas em astrobiologia.  

Ao deparar com essa realidade, percebe-se que seria importante, para formação do 

indivíduo, inserir esse conteúdo como atividade nas escola. Como consequência seria 

possível desmistificar informações sobre ciência atual e divulgações da agencia 

espacial NASA para alunos do ensino médio. 

Para sistematização desse objetivo, apresentamos uma sequência de aula baseada 

nos três momentos pedagógicos de Delizoicov (3MP) que propõe o contato dos alunos 

com o tema de astrobiologia de forma crítica e dialógica. 

 

1 Apresentação 

Uma preocupação cientifica é 

capacidade de caracterizar a 

habitabilidade de nosso planeta e dos 

novos exoplanetas descobertos. Essa 

habitabilidade definida por condições 



físicas que serão discutidas nesse 

produto. 

Para habitabilidade de um astro 

celeste é necessário o corpo ter o mínimo 

de condições físicas. Dessas condições 

pode-se citar: a existência de água no 

estado líquido, a orbita em torno de uma 

estrela e essa estar na órbita de zona 

habitável do sistema planetário, a 

incidência de radiação suficiente, o 

tamanho e massa considerável para 

conseguir reter os gases em sua 

atmosfera. 

Figura1- Exoplanetas e as zonas 

habitáveis. 

 

Os conteúdos de física que serão 

trabalhados foram selecionados sob as 

diretrizes da Lei de Diretrizes Básica 

(LDB), que define a divisão curricular das 

Unidades Federativas. No Estado de São 

Paulo, a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, contemplam os conteúdos de 

termodinâmica, gravitação, magnetismo, 

radiação, astronomia. Esse produto 

pretende tratar esses conteúdos sob o 

ponto de vista da Astrobiologia.  

Como a ciência que está sendo 

explorada é nova em relação às demais 

ensinada na escola, é sugerido um 

debate em sala de aula com os alunos, 

para que possam conhecer quais são as 

concepções dos alunos em relação à 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

da astrobiologia. Assim introduz-se o 

tema de forma mais geral nesse primeiro 

momento com seus aspectos 

interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2- Aspectos interdisciplinares da 

astrobiologia. 

 

Para realizar esse objetivo o produto 

é uma sequência de aulas baseada na 

metodologia dos 3MP. Esses 3MP 

constitui de uma problematização inicial, 

seguida da organização do conhecimento  

(Sistematização) e aplicação do 

conhecimento.  

Essa prática torna possível a 

formação critica na educação básico, em 

especial no Ensino Médio. Com isso a 

escola realiza seu objetivo de formar 

cidadãos atuantes na sociedade de 

forma dialógica, razão pela qual foi 

elaborado um produto educacional 

seguindo a metodologia dos 3MP no 

ensino de física.  

 

2  Sequência de aula 

baseada nos 3MP 

A metodologia aplicada nesse trabalho são 

os três momentos pedagógicos de 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2011; FREIRE, 1978). 

 

 São eles: 

1. Problematização Inicial: 

apresentam-se questões ou 

situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam e que 

estão envolvidas nos temas. 

2. Organização do Conhecimento 

(Sistematização): momento em 

que, sob a orientação do 

professor, os conhecimentos de 

física 

Figura 3 – Demétrio Delizoicov 

 

necessários para a compreensão 

dos temas e da problematização 

inicial são estudados. 

 

3. Aplicação do Conhecimento: 

momento que se destina a abordar 

sistematicamente o conhecimento 

incorporado pelo aluno, para 

analisar e interpretar tanto as 

situações iniciais que 

determinaram seu estudo quanto 

outras que, embora não estejam 

diretamente ligadas ao momento 



inicial, possam ser compreendidas 

pelo mesmo conhecimento. 

   A sequência das aulas é descrita 

pelos seguintes passos: 

1° Aula :MOTIVACIONAL 

Antes do início da aplicação do 

produto, recomenda-se uma estratégia 

para obter informações sobre o 

conhecimento prévio dos alunos. Essa 

estratégia consiste de duas situações de 

ensino. A primeira, com o intuito de 

estimular a turma e sondar esses 

conhecimentos prévios, é aplicar um 

questionário com perguntas gerais sobre 

astrobiologia a serem respondidas em 

sala de aula.  As perguntas são: 

• Você sabe o que é um exoplaneta?  

• O que torna um planeta habitável? 

Na sua opinião o que é necessário 

para ter vida em um planeta?  

• Como surgiu a vida na terra? E sua 

evolução? Existem outros planetas 

como a Terra?  

• Como detectar a vida fora da 

Terra?  Como reconhecer a 

assinatura de vida em outros 

corpos celestes?  

• O que é efeito estufa? (Ele é bom 

ou ruim? Por quê?) Você conhece 

alguma ciência que estuda esses 

fenômenos?  

       Figura  4 – Zona habitável. 

 

Após esse levantamento, inicia-se 

a segunda estratégia que consiste de 

uma aula expositiva de caráter 

motivacional. cujo objetivo seja 

apresentar a interdisciplinaridade da 

astrobiologia dando o devido destaque 

aos aspectos físicos, biológicos, 

químicos, filosóficos e matemáticos 

pertinentes ao tema. Como resultado, 

espera-se que a ciência ''Astrobiologia'' e 

seus pilares de pesquisas sejam 

entendidas pelos alunos partindo de três 

questões filosóficas contidas nessa aula: 

O que é vida? Existe vida em outro lugar 

no universo? Como buscar vida fora da 

terra? 

 

 



Figura 5- Visão artística  exoplaneta 

Trappist. 

Buscando relações dos 

conhecimentos prévios com o conteúdo 

do ensino médio de física, passa-se ao 

estágio de conflitar o conhecimento 

prévio com o conhecimento formal. Faz-

se esse conflito com as seguintes 

questões: Quais elementos químicos são 

necessários para vida? De que modo 

podemos buscar por bioassinaturas? 

Como identificar exoplanetas? A 

quantidade de radiação recebida pelo 

exoplaneta importa para condições de 

vida? O que é zona Habitável? Porque 

a NASA investe exploração espacial? O 

que a Física pode colaborar com essa 

pesquisa? 

 Desse modo a primeira aula do 

produto, termina com uma tarefa 

extraclasse que consiste em responder 

as seguintes questões:  

• Quais são os componentes e as 

características que um ser vivo 

necessita para existir?  

• O que é vida? Qual o futuro da vida 

como conhecemos hoje?  

Figura 6 – Satélites e telescópios em 

busca de vida. 

 

• Existe vida fora da Terra? Como  

• Procurar vida fora da Terra? 

 

2° Aula: Termodinâmica e 

gravitação na astrobiologia. 

Os 3MP por tema é iniciado na 

aula seguinte trabalhando com a 

termodinâmica e a gravitação necessária 

para 

determinar 

possível vida 

em 

exoplanetas e 

corpos 

celestes. Desse modo, a problematização 

tem como ponto central a ''água na fase 

líquida" e em que condições 

termodinâmicas e gravitacionais é 

possível encontrá-la.  



A problematização inicia-se ao 

fazer um questionamento para toda turma 

sobre quais são as condições de 

temperatura e pressão e gravitacionais 

para encontrar a água em seu estado 

líquido e, de que modo, essa qualificação 

permite identificar a vida em exoplanetas.  

O conhecimento sobre a fase líquida 

da água é organizado e sistematizado em 

uma atividade expositiva do professor 

sobre identificação do estado da matéria 

do diagrama de fase e uma discussão 

superficial de como obter a estabilidade 

dessa temperatura por efeito estufa. O 

conteúdo dessas questões está presente 

no QR– Code. 

  

Assim, pode-se conjecturar a 

existência de uma camada atmosférica 

na qual haja uma pressão atmosférica 

adequada para liquefação da água ou 

condições de temperatura e pressão no 

interior do corpo celeste que possa haver 

água líquida.  

.  O conceito sobre gravitação que 

pode ser explorado tem como ponto 

central a análise do tamanho e da massa 

do exoplaneta ou corpo celeste. 

A sistematização do conhecimento 

sobre a existência de água líquida no 

interior dos corpos celestes é feita de 

forma expositiva dando a devida atenção 

ao papel da força gravitacional.  

A força gravitacional que um corpo 

celeste maior exerce sob um corpo 

celeste menor pode movimentar a massa 

de água presente no interior do corpo 

celeste. Essa massa em movimento sofre 

atrito com as outras partes do corpo 

transformando energia cinética em 

térmica. Como resultado, a água pode 

estar em condições de temperatura e 

pressão que permite o estado líquido 

dentro do corpo celeste. 

         Figura 7- Lua Europa. 

 

A aplicação do conhecimento é feita 

identificando a zona habitável como um 

lugar em que possa haver as condições 

de temperatura e pressão para a água no 

estado líquido dentro ou na superfície do 

corpo celeste. Realiza-se a aplicação 



com algumas situações-problemas 

resumidas nas seguintes questões: 

• Aprendemos quais condições um 

exoplaneta ou lua deve ter para 

apresentar água líquida?  

• Hoje conseguimos saber a 

composição química dos 

exoplanetas?  

Essas questões são apresentadas 

aos alunos em forma de questionário 

respondido em duplas para apresentação 

no próximo encontro. 

3° Aula: Detecção de 

exoplanetas. 

 Desenvolve-se os 3MP sobre o 

tema radiação em exoplaneta tendo como 

diretriz os seguintes tópicos sobre a 

interação luz com a matéria: 

• Principais métodos para detecção 

de exoplanetas 

• Principiais missões e telescópios 

(terrestres e espaciais)  

• Busca por sinais de vida em 

exoplanetas 

 

Problematiza-se o tema em uma aula 

expositiva. Após esse momento de 

apresentação do tema, questiona-se: 

como procurar exoplanetas, quantos 

foram encontrados, como foram 

encontrados e o que foi encontrado. Até o 

momento (06/03/18) tem-se 3708 

exoplanetas, 4496 candidatos, 927 

exoplanetas terrestres usando como 

referência a NASA (NASA, 2018)  

Sistematiza-se o conhecimento 

apresentando o vídeo Casadores de 

planeta de métodos de procura de 

exoplanetas e suas identificações. 

 Para detectá-los, são necessários 

alguns conceitos de física abordados no 

ensino médio:  

   

Figura 8- Vídeo Casadores de planetas 

twig. 

• Velocidade radial: mede variação na 

velocidade com a qual a estrela se 

afasta ou aproxima de nós, medições 

efetuadas diretamente no espectro 

detectado na estrela – Efeito Doopler. 

• Trânsito: detecta sua variação 

luminosa causado por um planeta 

quando transita diante a sua estrela 

hospedeira. 

• microlente gravitacional: O efeito de 

microlentes gravitacional acontece 

quando os campos gravitacionais de 



um planeta e da estrela hospedeira 

agem de modo a amplificar a luz de 

uma estrela distante que esteja no 

fundo do céu. 

• imagem direta: aplicação da óptica 

geométrica em telescópio para 

amplificação da imagem.  

• Astrometria: A Astrometria consiste no 

método mais antigo para a detecção 

de exoplanetas. A ideia é detectar 

oscilações de posição da estrela.  

Na segunda etapa desse momento 

apresenta-se como esses dados foram 

coletados e em quais tipos de 

equipamentos. Os conceitos de óptica 

são trazidos para explicar os telescópios 

terrestres e espaciais como 

equipamentos tecnológicos que captam a 

radiação proveniente de corpos celeste. 

Noções de espectroscopia são 

apresentadas para identificação de 

temperatura e composição de corpos 

celestes. A interpretação desses dados 

pelos cientistas irá indicar quais objetos 

celestes são capazes de comportar vida. 

Ao final, é momento da aplicação do 

conhecimento respondendo duas 

perguntas abertas: 

• Se detectarmos todos os sinais que 

podem indicar vida em um 

exoplanetas, isso significa que exista 

vida lá? 

• Ou, existe outra maneira desses 

indicadores de vida serem formados? 

Fica proposto que essas questões 

sejam feitas como atividade extraclasse 

para avaliação no próximo encontro. 

4º Aula: Busca por vida  

A próxima etapa do produto 

educacional contem a última atividade de 

3MP por tema. Nessa atividade aborda-

se os temas de gravitação, magnetismos 

e radiação. A orientação desses temas 

segue com objetivo de refletir sobre as 

condições necessárias para abrigar vida, 

em exoplaneta. A um destaque nos 

elementos químicos presentes em 

sistemas vivos, (CHOPNS) na água 

liquida e nos processos de obtenção de 

energia para manter o organismo vivo.  

A problematização dessa etapa 

inicia-se discutindo com a classe sobre as 

seguintes questões: 

• O local da órbita no sistema 

planetário onde o planeta se 

encontra pode influenciar a vida 

nele? 

• Como a sua galáxia pode 

influenciar nas condições de vida 

no exoplaneta?  

• E como o exoplaneta pode 

influenciar a existência de vida 

nele?  



• Como o campo magnético do 

exoplaneta influenciaria a 

existência de vida?  

 

A sistematização inicia-se 

recapitulando a radiação e gravitação das 

etapas anteriores, abordando a questão 

sobre o efeito da radiação em organismos 

vivos para um corpo celeste muito próximo do 

centro da galáxia. Nessa situação, a 

intensidade de ondas eletromagnéticas e 

partículas carregadas de alta energia podem 

destruir as ligações químicas das moléculas 

que sustentam a vida tornando-a inviável 

nesses exoplanetas. O privilégio que temos, 

é do planeta Terra estar localizado a 2/3 do 

centro da galáxia. Essa localização está em 

uma região de zona habitável na Via Láctea. 

Propõe-se em sala de aula, a sistematização 

de alguns conceitos de astronomia e explora-

se o estudo de evolução estelar. Partindo 

desse conhecimento, determina-se 

condições de vida para um sistema planetária 

em função do tempo de vida média da estrela 

hospedeira em que os astros orbitam. A 

estrela tem de ter, no mínimo, 3 bilhões de 

anos para abrigar seres eucariontes em seus 

planetas.  

A aplicação dessa sistematização é 

dada em uma discussão, em aula, sobre a 

influência dos exoplanetas para seres vivos e 

de que forma a radiação e o magnetismo do 

exoplaneta influencia as ligações químicas 

das moléculas que sustentam a vida.  

 

5º Aula: Aplicação formal. 

 

Esse produto é finalizado em uma 

atividade guiada por uma situação problema 

para os alunos. Nessa situação problema é 

selecionado alguns exoplanetas reais com 

suas respectivas características de 

temperatura, gravidade, zona habitável, 

relação de índice de radiação, tipo da estrela 

hospedeira, elementos químicos etc. Propõe-

se, aos alunos, uma atividade de análise das 

condições de habitabilidade desses 

exoplanetas usando os conhecimentos que 

eles adquiriram ao longo da aplicação do 

produto.  Ao organizarem-se em grupos de no 

máximo de quatro alunos, é sorteado um 

exoplaneta escolhido pelo professor para 

cada grupo. A avaliação da aprendizagem é 

dada pela apresentação dos argumentos que 

cada grupo apresente em aula sobre a 

viabilidade ou não de vida no exoplaneta 

escolhido. 



Material instrucional  

Para aplicação plena do produto, o 

professor pode encontrar os vídeos, 

textos e slide das aulas no site: 

site:https://sites.google.com/site/astrobi

obuenodasilva/ ou usando o QR- Code.  

 

3. Considerações finais 

Esse é produto educacional que 

leva em consideração a dialogicidade 

com os alunos e a participação deles no 

processo de ensino e aprendizagem da 

física na astrobiologia é apresentada 

nesse guia. Com cinco encontros, o 

aluno pode experimentar e sistematizar 

o conhecimento que temos para 

determinar as condições de 

habitabilidade de um exoplaneta usando 

conteúdos de física no ensino médio.  

Espera-se que essa proposta possa 

colaborar com a falta de material para o 

professor desenvolver o tema em sala 

de aula e possa elevar o interesse do 

aluno para a área de física em um tema 

contemporâneo. Além de desmistificar 

as descobertas da NASA permitindo 

que ele seja crítico em relação ao 

assunto. 

O produto foi aplicado em uma 

escola pública de São Paulo para alunos 

de 1º ano do ensino médio.   

Esse produto educacional faz parte 

das tarefas do autor para obtenção do 

título de mestre em ensino de física no 

Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física – polo UFABC. 
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