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1. APRESENTAÇÃO 
 Esta obra foi desenvolvida no Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) como 

produto educacional derivado do trabalho “A SAÚDE E A ESTÉTICA COMO 

CONTEXTUALIZADORAS DA APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA CELULAR: UMA 

EXPERIÊNCIA CTS SOBRE O LASER E SUAS INTERAÇÕES NAS MITOCÔNDRIAS”, de 

nossa autoria. 

 Essa obra contempla sequências didáticas fundamentadas na abordagem 

CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade, aplicada ao Ensino de Ciências. O 

objetivo é facilitar o ensino da disciplina de Biologia Celular, em especial, o 

conteúdo que trata sobre as MITOCÔNDRIAS, tradicionalmente considerada de 

difícil compreensão por parte dos alunos, e nebulosa por parte dos 

professores. 

Assim, a pergunta mais recorrente é: 

 

 

 

 

Por que eu 

tenho que saber 

isso? 
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 Uma proposta CTS se baseia na interface entre um objeto tecnológico e 

sua relação com o meio científico e social, podendo ser utilizado como 

produto em diferentes aplicações; de modo que o seu desenvolvimento e 

utilização permanentes impacta de forma direta na sociedade consumidora. 

Nas nossas propostas, utilizamos o laser, sigla inglesa para light amplification by 

stimulated emission of radiation (ampliação da luz por emissão estimulada de 

radiação), em diferentes aplicações tecnológicas, como na comunicação por 

meio das fibras ópticas; em instrumentos de produção de imagem; em 

equipamentos clínicos e estéticos. 

 Nesse último caso, ressaltamos que se trata dos mesmos equipamentos 

em que é no manejo que se modulam as consequências ou interferências 

teciduais. Ou seja, a escolha dos comprimentos de onda, potência e 

intensidade devem ser compatíveis com os propósitos e com os sujeitos das 

aplicações. Por exemplo, tecnologias muito semelhantes são aplicadas para 

estimular o crescimento de pelos na cabeça de pessoas com calvície e, por 

outro lado, eliminar os pelos em processos depilatórios. Esta dualidade 

inspirou o desenvolvimento desta obra, que se baseia no limite entre a saúde 

e a estética. 

 

 

 

 Assim, nos preocupamos em criar um material que proporcione o 

desenvolvimento de atitudes reflexivas, de valores e a tomada de decisão 

mediante a “explicações científicas, planejamentos tecnológicos e solução 

de problemas, sobre um tema prático e de importância social”. (SANTOS; 

MORTIMER, 2000, p. 112) 

 Dessa forma, esperamos que essas sequências didáticas possam 

contribuir para os professores de Biologia Celular, na consolidação do 

conhecimento que está em fase de construção, e permitir que 

progressivamente novas aquisições sejam possíveis. 

Guilherme Henrique Silva1 

Uyrá dos Santos Zama2 

Wendell Jesus3 

 

 

 

 

 

1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ensino Profissional de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

2 Bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela UFV, doutora em Biologia Celular e 

Estrutural pela UNICAMP com Pós-doutorado pela UnB. 

3 Tatuador e ilustrador profissional, desenha e pinta desde os 8 anos, com especialização em 

pintura de tela. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à 

escola um novo posicionamento de vivência e convivência com 

os conhecimentos capaz de acompanhar sua produção 

acelerada. A apropriação de conhecimentos científicos se 

efetiva por práticas experimentais, com contextualização que 

relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a 

metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os 

estudantes. (BRASIL, 2013, p. 167) 

 A partir dessa citação, damos início ao referencial teórico do nosso 

produto educacional, o qual servirá de embasamento para o 

desenvolvimento de atividades mais contextualizadoras. Tendo em vista que 

“a Biologia Celular é fundamental para a compreensão dos processos 

biológicos básicos que participam da composição e do funcionamento dos 

seres vivos” (HERMEL, 2014, p. 1). E que tal conteúdo requer a elaboração 

de material didático de apoio, como as sequências didáticas que serão 

apresentadas. 

2.1. A Biologia Celular 
 

 Há menos de 400 anos, deu-se início a uma evolução científica, 

principalmente em relação à Biologia Celular. Hoje temos a tecnologia para 

facilitar e compreender melhor a morfologia e a fisiologia das células. Mas 

nem sempre foi assim. 

Foi somente no século XVII, que houve a criação do primeiro 

microscópio óptico (Figura 1), havendo a inauguração de um novo campo 

do saber, a Biologia Celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação da utilização do microscópio óptico por cientistas. Inaugurando 

um novo campo do saber – a Biologia Celular. 

Imagem: Wendell Jesus 

Estimulado por essa descoberta, Robert Hooke, observando um pedaço 

de cortiça, disse que esse material era composto de uma massa de 

minúsculas câmaras, que ele denominou de célula. (Figura 2) 

                                                Citoplasma 

                               Retículo endoplasmático 

           Núcleo 

                     Mitocôndria 

                                                                 Figura 2 – Representação de uma célula eucariota. 

                                                                                           Imagem: Wendell Jesus 
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 Após uma intensa evolução tecnológica e científica, surge o microscópio 

eletrônico, o qual permitiu aos cientistas e pesquisadores observarem em 

detalhes as estruturas celulares. 

 A partir dessas observações, surgem duas organelas peculiares em 

relação às outras estruturas presentes no interior do hialoplasma celular: a 

mitocôndria e o cloroplasto. 

A mitocôndria é uma organela que “apresenta forma bastante variável 

com cerca de 2 µm de comprimento por 0,5 µm de diâmetro, composta por 

duas membranas lipoproteicas. A mais externa é lisa e semelhante às demais 

membranas celulares, enquanto a membrana interna tem composição 

química diferente e apresenta dobras chamadas de cristas mitocondriais 

(Figura 3), que se projetam para o interior da organela. Esse é preenchido 

por um líquido viscoso – a matriz mitocondrial – que contém diversas 

enzimas, DNA, RNA e ribossomos” (GERRA et al, 2011). 

 

 

Cristas mitocôndriais 

Matriz mitocondrial 

 

 

 

Figura 3 – Representação esquemática de uma mitocôndria com uma parte removida para 

visualização interna. 

Imagem: Wendell Jesus 

 Já o cloroplasto (Figura 4), é uma organela morfologicamente similar à 

mitocôndria. Ou seja, também possui uma membrana interna e uma externa 

e um espaço intermembranas. Entretanto, “dentro do cloroplasto há corpos 

chamados grana, que consistem em pilhas de membranas achatadas 

denominadas discos tilacoides. O estroma fica dentro da membrana interna e 

fora da membrana tilacoide. A absorção de luz e a produção de oxigênio 

ocorrem nos discos, e a fixação do CO2, em carboidratos, ocorre no 

estroma” (CAMPBELL e FARRELL, 2015, p. 632). 

                                                                         Membrana externa 

                                                                                      Membrana interna 

 Tilacoide 

  Estroma 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática de um cloroplasto com uma parte removida para 

visualização interna. 

Imagem: Wendell Jesus 

 Em ambas as organelas, ocorre em suas membranas internas (Figura 5) o 

processo de transporte de elétrons, o qual promove a oxidação de duas 

substâncias: o NADH e o FADH2 (na mitocôndria), e da água (no 

cloroplasto). A partir desses processos, ocorre a liberação de íons de 

hidrogênio (H+) e elétrons, os quais ligam-se a aceptores finais, formando 

outras substâncias. 
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                                                                             Citocromo C 

Complexo I                                                                          Complexo II 

Complexo IV 

                                                                                                       ATP sintase 

Figura 5 – Representação da membrana interna apresentado suas proteínas, as quais 

realizam a cadeia transportadora de elétrons. 

Imagem: Wendell Jesus 

 Nessas membranas internas, há um série de proteínas inseridas na 

bicamada fosfolipídica que funciona como cromóforos. “Os quais são 

responsáveis por absorver fótons. Esse fenômeno estabelece um estado 

molecular eletronicamente excitado que resulta em modulação da atividade 

celular, promovendo reações fotoquímicas, principalmente nas proteínas 

mitocondriais e dos cloroplastos” KARU, 1987; KARU, 1999; KARU, 2003 

(apud FERREIRA, 2016, p. 35-36). 

2.2. O laser 

 A palavra laser corresponde a uma sigla composta pelas primeiras letras 

de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, a qual significa 

“ampliação da luz por emissão estimulada de radiação”. 

 Os lasers são classificados em alta potência e baixa potência. O laser de 

alta potência (Hight Intensity Laser Treatment – HILT) tem efeitos 

abrasivos, ou seja, seu uso é indicado em procedimentos cirúrgicos como 

cortes, coagulações e cauterização. Já o laser de baixa potência (Low-level 

Laser Therapy – LLLT) é utilizado para fins terapêuticos e bioestimulantes, 

agindo principalmente como acelerador de processos cicatriciais 

(CAVALCANTI et al, 2011). 

 Os lasers são compostos por “corpúsculos denominados fótons, os quais 

se propagam em ondas transversais. O fóton é uma partícula subatômica 

desprendida por átomos e dotada de alta energia luminosa” (Figura 6) 

(RESENDE et al, 2016, p. 816). 

                Fóton 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação da emissão de um fóton desprendido de um átomo. 

Imagem: Wendell Jesus 

 Ainda de acordo com Resende et al (2016, p. 817), “a luz é uma onda e 

os fótons são ambivalentes. Apresentam tanto características típicas de uma 

onda (frequência, amplitude, fase e polarização) como também de uma 

partícula (localização espacial). Os físicos chamam isso de ‘dualidade onda-

partícula’ e garantem, com base em experimentos, que essa dupla 

personalidade faz parte da natureza da matéria”. 
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2.3. A atuação do laser nos tecidos biológicos 

Essa interação entre o laser e os tecidos biológicos dependem 

exclusivamente do comprimento de onda e das propriedades ópticas 

teciduais (FERREIRA, 2016). Desse modo, “quando a luz do laser interage 

com as células e tecidos na dose adequada, certas funções celulares podem 

ser estimuladas, como a ativação de mastócitos, o aumento na produção de 

ATP mitocondrial e a proliferação de vários tipos celulares (LINS et al, 

2010, p. 851). 

 Segundo Ribeiro et al. (2011, p. 947), “a luz visível produz mudanças 

fotoquímicas nos cromóforos das mitocôndrias, que alteram o metabolismo, 

conduzindo à transdução do sinal a outras partes da célula, que finalmente 

conduzem à fotorresposta. Ao passo que a luz visível provavelmente inicie a 

cascata de eventos na cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias, 

por eventos fotoquímicos.” (Figura 7) 

Há três níveis possíveis nos quais vários aspectos da 

fototerapia podem ser considerados: níveis molecular, celular e 

orgânico. Em outras palavras, a absorção da luz por um 

cromóforo em uma célula conduz a mudanças físicas ou 

químicas nas moléculas ali presentes e, consequentemente, 

respostas biológicas positivas podem ser observadas. Por outro 

lado, dependendo da dose administrada, certas funções 

celulares podem ser inibidas, ao invés de estimuladas. 

(RIBEIRO et al. 2011, p. 947) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Modelo para a modulação de sistemas biológicos mediante a fototerapia com 

lasers em baixa intensidade. 

Fonte: RIBEIRO et al. 2011, p. 948 

 De acordo com pesquisas realizadas por Karu (1999) e Lins et al (2010), 

os efeitos biológicos do laser de baixa intensidade, nos tecidos biológicos, 

causam efeitos primários (diretos), que consistem na interação direta com as 

moléculas fotorreceptoras, ocasionando efeitos pós-irradiação (geração de 

oxigênio singlete, presença de óxido nítrico, aquecimento do local 

transiente, entre outros). Tais processos “geram efeitos dúbios, às vezes, 

benéficos, outras vezes, prejudicial ao organismo, estando envolvidos no 

relaxamento vascular e proteção dos vasos sanguíneos, constituindo, assim, 

importantes mediadores citotóxicos de células imunes” (DUSSE, L.M.S; 

VIEIRA, L. M; CARVALHO, M. G. 2003, p. 5). Já os efeitos secundários 
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(indiretos), consistem na interação entre proteínas mitocondriais e os 

mecanismos de produção de DNA, RNA e ATP. Dessa forma, a figura 8 

resume a interação, para efeitos biomodulatórios, da radiação do laser em 

baixa intensidade com o tecido. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8 – Efeitos atribuídos à terapia com lasers em baixa intensidade. 

Fonte: RIBEIRO et al. 2011, p. 946 

 Karu (1999) afirma que a dose de luz e a intensidade são fatores que 

podem favorecer a predominância de um ou outro efeito. Esses efeitos 

dependem diretamente da dose de irradiação, do comprimento de onda, da 

emissão e da intensidade de excitação. 

2.4. CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) consiste em 

“desenvolver a alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, 

auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores 

necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e 

tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões” AIKENHEAD, 

1994a; IGLESIA, 1995; HOLMAN, 1988; RUBBA e WIESENMAYER, 

1988; SOLOMON, 1993b; YAGER, 1990; ZOLLER, 1982. (apud 

SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 114). 

 Para isso, é importante que os professores entendam em que se baseia o 

movimento CTS, ou seja, é necessária uma formação continuada, para que 

não se torne letra morta na legislação. Esses temas estão relacionados ao 

conhecimento científico e tecnológico e seus aspectos, no âmbito social, 

proporcionando aos alunos condições para a tomada de decisão mais 

consciente e o desenvolvimento de valores e ideias por meio de temas 

globais (SANTOS e MORTIMER, 2000). 

 

 

 

Figura 9 – Representação autoral sobre a inter-relação entre a ciência, a tecnologia e a 

sociedade. 

Imagem: Wendell Jesus 
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2.5. SD – Sequência didática 

Uma sequência didática é composta por várias atividades 

encadeadas de questionamentos, atitudes, procedimentos e ações 

que os alunos executam com a mediação do professor. As 

atividades que fazem parte da sequência são ordenadas de 

maneira a aprofundar o tema que está sendo estudado e são 

variadas em termos de estratégias (MANTOVANI, 2015, p. 17). 

 Segundo Morelatti et al (2014, p. 640), “a prática docente é uma 

atividade complexa, porque depende do conjunto dos saberes. Para 

compreendê-la, é necessário evidenciar como esses saberes se articulam, e 

não simplesmente identificá-los. O ‘saber’ docente constitui um amálgama 

entre as diferentes dimensões do saber: saber fazer e saber ser”. 

 Dessa forma, seria interessante que os professores abrissem espaço em 

suas salas de aula para debates e questões sociocientíficas, pois essas “ações 

são fundamentais no sentido do desenvolvimento de uma educação crítica 

questionadora do modelo de desenvolvimento científico e tecnológico” 

(SANTOS, 2007, p. 10-11). 

 De modo a construir uma sequência didática fundamentada efetivamente 

no CTS, Santos e Mortimer (2000, p. 121-122) propõem algumas estratégias 

de ensino, sequenciadas pelos seguintes passos: 

 Introdução de um problema social; 

 Análise da tecnologia relacionada ao tema social; 

 Estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; 

 Estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado; 

 Discussão da questão social original. 

 Assim, uma sequência didática, com ênfase no CTS, avalia o aluno como 

um todo, não só na participação em debates e discussões, mas como cidadão 

que participa de questões sociais de modo a verificar a efetividade na 

tomada de decisões mediantes aos problemas diários. (SANTOS e 

MORTIMER, 2000) 

2.6. EDP – Engajamento Disciplinar Produtivo 

 O Engajamento disciplinar produtivo (EDP) permite a avaliação da 

aprendizagem dos alunos por meio do comportamento e da interação deles 

com a sequência didática apresentada. 

Trouxemos este referencial de análise para esta obra porque entendemos 

que a aprendizagem, a apropriação do conteúdo, a evolução do perfil 

conceitual, o comprometimento do aluno com o processo de produção do 

conhecimento, pode ser mensurado pelo discurso e postura que ele assume 

na sala de aula e não apenas por uma melhoria no rendimento acadêmico 

avaliado por meio de provas. 
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Figura 10 – Representação autoral do Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP). 

Imagem: Wendell Jesus 

 Engle & Conant (2002) afirmam que, para o EDP funcionar de maneira 

mais efetiva, é necessário que o ambiente possua características onde os 

estudantes tenham autonomia para solucionar problemas mediados pelo 

professor, seguindo normas disciplinares e compartilhadas. 

Assim, segundo Engle & Conant (2002), o ENGAJAMENTO significa as 

interações dos alunos entre si e/ou com o professor em sala de aula, 

mediante a uma situação problema. Esse engajamento só é efetivo quando 

os estudantes agregam tópicos significativos à discussão, havendo uma 

inter-relação nas colocações entre os alunos e não de maneira independente. 

O uso do termo DISCIPLINAR significa a habilidade que o aluno tem de 

transitar entre o discurso escolar e o discurso científico, pois há regras que 

devem ser seguidas em cada atividade realizada em sala de aula. Já o termo 

PRODUTIVO permeia o fato de que o aluno passe do conhecimento empírico 

para o conhecimento a priori (sem o processo de experimentação), ou seja, 

que o aluno consiga adquirir mais conhecimento além daquele que já 

possuía. 

Mas, professor! 

Como isso pode ser 

trabalhado? 
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3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

As sequências didáticas (SD) foram planejadas utilizando como 

contextualizador tecnológico o laser, o qual pode ser introduzido em 

diferentes abordagens pelo docente, com o objetivo de despertar o interesse 

do aluno sobre suas aplicações. São muitos os conteúdos da disciplina de 

Biologia celular que podem ser relacionados ao laser e que poderão fornecer 

um contexto mais atraente e problematizador para o ensino das 

mitocôndrias. 

 O esquema ao lado traz sugestões 

de abordagens multidisciplinares que 

podem inserir o laser no contexto 

celular ao longo do curso. 

 Entretanto, a principal abordagem 

trazida por este produto se refere ao 

conteúdo específico de mitocôndria. 
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3.1. Cromóforos celulares e a interação com a luz 

A introdução do laser pode ser feita por meio das canetas ponteiras (laser 

pointer) frequentemente utilizadas nas aulas. Sugerimos que o professor 

adquira canetas de comprimentos de onda diferentes, tais como as que 

emitem luz vermelha, verde e azul, para serem utilizadas ao longo do curso. 

Ao abordar o tema “componentes químicos das células”, normalmente são 

tratadas em destaque a molécula da água e as principais macromoléculas 

(proteínas, lipídico, açúcares e DNA e RNAs). Neste contexto podem ser 

introduzidos o assunto cromóforos ou grupo cromóforo (grupos de átomos 

em uma molécula que absorvem luz na faixa da luz visível ou ultravioleta e por 

isso, conferem cor) e sua funcionalidade em diferentes organelas e tipos 

celulares, tais como a clorofila e hemoglobina. Podem ser abordados 

conteúdo da química e física como a estrutura dos grupos cromóforos; 

comprimento de ondas; formação das cores; efeito de metacromasia. 

Os lasers pointers podem ser usados para demonstrar que diferentes 

comprimentos de onda produzem os feixes de cores diferentes (no caso, 

vermelho, verde e azul) e que a luz interfere nas superfícies onde incidem. 

Um experimento muito simples e interessante demonstra esta interação: 

Materiais: Balões (bexiga) de ar coloridos, nas cores vermelho, verde, 

azul, branco e preto; laser pointer nas cores vermelho, verde e azul. 

 

Procedimentos: 

(1) Incida os diferentes lasers no balão branco cheio de ar. Todos os três 

serão refletidos; (2) Em seguida, experimente o mesmo procedimento com o 

balão cheio preto. Todas as cores serão absorvidas; (3) Incida cada cor de 

laser no balão com a mesma cor. Observe que os feixes atravessarão os 

balões cheios e poderão ser observados em um anteparo qualquer, como a 

parede ou o quadro branco. (4) Por fim, incida os lasers nos balões de cores 

diferentes da luz. Os balões serão tão fortemente impactados que deverão estourar. 

Esses fenômenos acontecem devido a interação da luz com o material. Pois os 

materiais iluminados por alguma fonte de luz, absorve todas as cores e reflete a luz 

de sua própria cor. 

O objetivo desta prática é despertar o interesse dos alunos pelo laser e construir 

o conceito de que há interação deste elemento com superfícies tais como superfície 

corporal, células e organelas. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Representação do experimento com os balões. 

Imagem: Wendell Jesus 
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3.2.Microscópios ópticos e os diferentes 

comprimentos de onda 

As diferentes microscopias bem como o preparo de material biológico 

para observação ao microscópio, são especialmente trabalhadas nas aulas 

sobre as metodologias de estudo das células. Mesmo quando a instituição de 

ensino dispõe de equipamentos ou laboratório de microscopia, uma prática 

usando os lasers pode ser realizada. Consiste em produzir um “microscópio”, 

na verdade um instrumento de ampliação, com uma gota de água impura. 

Materiais: Uma seringa sem agulha; dois suportes (ex. dois copos) que 

apoie a seringa sem que ela encoste na mesa, ou qualquer outra superfície; 

uma amostra de água impura (ex. água de um lago, aquário, poça suja) que 

possa conter partículas ou pequenos organismos e os diferentes lasers. 

Procedimentos: 

(1) Com a seringa, colete parte da amostra de água impura; (2) Apoie a 

seringa nos suportes com a ponta para baixo e produza uma gota, sem que 

ela se desprenda da seringa; (3) Quando a gota estiver estável, incida um dos 

feixes de luz (laser) na gota e (4) Observe a projeção ampliada em um 

anteparo. A sugestão é que seja feito próxima a uma parede ou quadro 

branco e que a distância do “microscópio” e a parede seja de cerca de 1 

metro. A utilização de lasers de diferentes cores (eventualmente também de 

diferentes potencias) permite a formação de imagens diferentes (nitidez, 

resolução) em função da variação das interações que acontecem entre as 

partículas da água e os vários comprimentos de onda. 

Experimento disponível em: https://www.ifi.unicamp.br. Visto em: 20/03/2020 

O objetivo desta prática é produzir um equipamento semelhante a um 

microscópio, no qual a gota de água faz o mesmo efeito de ampliação das 

lentes de vidro e que o laser, ao incidir na gota, se comporte produzindo 

imagens invertidas e ampliadas. Mais uma vez, a experiência permite uma 

abordagem interdisciplinar com a física óptica e pode auxiliar na 

compreensão da natureza do laser e suas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação do experimento de microscopia utilizando diferentes tipos de 

lasers monocromáticos de baixa potência. 

Imagem: Wendell Jesus 
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3.3. Pinças ópticas e a interação com os 
componentes celulares 

 

As pinças ópticas usam a energia da convergências de um laser em um 

ponto para mover ou apreender estruturas celulares ou pequenas partículas. 

Este recurso provavelmente não está disponível em instituições de ensino, 

entretanto várias animações e microfilmagens estão disponíveis na internet 

ou em livros/CD didáticos e podem ser usadas no curso. 

O objetivo deste tema é demonstrar a capacidade do laser de interagir nos 

tecidos humanos e a potencialidade do uso dessa tecnologia. Novamente, 

será muito interessante trazer esta abordagem de forma interdisciplinar com 

os conteúdos da física óptica. 

Vídeos/animações sobre pinças ópticas sugeridas: 

(1) As mídias disponíveis como material complementar do livro 

“Biologia molecular da Célula”, de Bruce Albert e colaboradores apresentam 

tanto animações explicando o funcionamento da pinça (ver 11.1-

laser_tweezers) quanto exemplos de aplicações (ex. 11.2-membrane_fluidity; 

12.1-red_blood_cell). 

(2) Outras mídias podem ser encontradas na internet: 

https://youtu.be/ju6wENPtXu8 

https://youtu.be/A3LDmc4lfNU 

 

 

                                                                        Ponta do laser 

 

 

                                                            Feixe de captura 

Microesfera 

 

 

                                                                              Nanojet fotônico 

Figura 11 – Representação de uma pinça óptica em funcionamento. 

Imagem: Wendell Jesus 
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3.4. Laser – morte celular x proliferação celular 
 

Os conteúdos relacionados com ciclo celular e controle do ciclo celular 

quase sempre perpassam pela possibilidade de uma interferência externa 

conduzir as células a uma proliferação desordenada ou a interrupção do 

ciclo, com a promoção da morte celular, em geral por apoptose. 

Esta interferência externa pode ter origem em uma fonte de luz natural ou 

artificial e está muitas vezes relacionada ao surgimento dos cânceres 

humanos mais frequentes, como as variedades dos chamados cânceres de 

pele. 

Este tema permite trabalhar os diferentes tipos de radiação solar e o grau 

de penetração nos tecidos humanos (raios UVA, UVB) e demonstrar que 

comprimentos de onda diferentes, tem uma capacidade de penetração e 

interação variável na pele. 

A interdisciplinaridade pode ser fomentada com a química e física 

tratando, por exemplo, dos filtros e bloqueadores solares. (1) Sugerimos 

discutir a diferença entre filtros químicos, que modificam o comprimento de 

onda incidente, e por consequência interferem na capacidade de penetração 

dos raios solares, com os filtros físicos, que refletem os raios e impedem a 

interação com o tecido; (2) Pode ser exemplificado a diferença dos filtros 

solares veiculados em cosméticos, em tecidos ou em superfícies como vidro. 

(3) Abordar o significado dos diferentes fatores de proteção e sua real 

eficiência; (4) Comparar o efeito da radiação solar natural e as artificiais 

utilizadas em clínicas de bronzeamento. 

O objetivo desta abordagem é consolidar o conhecimento sobre a 

efetividade da interação luz-tecidos biológicos. 

 

 

      Epiderme 

 

                                  Derme 

 

 

Figura 12 – Representação dos raios UVA e UVB incidindo na pele. 

Imagem: Wendell Jesus 
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3.5. Trânsito celular – comunicação celular x 
fibras ópticas 

 

O conhecimento do citoesqueleto, em especial dos microtúbulos, 

permitem a compreensão do trânsito de vesículas e organelas nas células, por 

meio da associação destes polímeros com as proteínas motoras associadas, 

cinesina e dineína. A distribuição das cargas vesiculares exclusivamente em 

um sentido com a cinesina ou exclusivamente em outro com a dineína, 

promove grande fascínio nos estudantes. O fato da instabilidade dinâmica 

produzir vias de acesso temporárias para a periferia da célula muitas vezes 

remete o aluno ao seu cotidiano e suscitam a comparação entre as vias de 

comunicação celular, com as vias de comunicação da sua própria sociedade, 

como na distribuição de internet por meio das fibras ópticas. 

Neste sentido, o funcionamento das fibras ópticas e o comportamento do 

laser nestas unidades, tanto permitem uma abordagem interdisciplinar, 

quanto podem promover o interesse dos alunos pelas diferentes possibilidade 

de transmissão de sinais/comunicação. 

A compreensão do funcionamento da fibra óptica e do comportamento do 

sinal dentro da rede cabeada pode ser demostrada por meio de um 

experimento: 

Materiais: Um balde ou galão plástico de agua (a partir de 5 litros) 

transparente; uma mangueira ou cilindro plástico para ser instalado no galão 

e funcionar como uma “torneira” para escape de agua; um balde ou bacia 

para receber a água que escapa do galão; Laser pointer; cola quente e 

tesoura. Opcional: uma bomba de circulação de água como bomba de 

aquário ou fontes. 

Procedimento: (1) Instale a mangueira ou cilindro plástico no galão com 

auxílio da tesoura e cola quente. (2) Coloque o galão no alto (ex. em cima da 

mesa ou de uma bancada) e abaixo dele, no chão, coloque a bacia para coleta 

da água; (3) Encha o galão de agua para que esta comece a escapar pela 

“torneira” preparada; (4) Caso possua a bomba, instale no sistema para que a 

agua acumulada na bacia seja devolvida para o galão continuamente. (5) 

Incida o laser para dentro do balde/galão de água, de forma que o feixe de 

luz coincida com a altura da torneira localizada no outro lado do galão; (6) 

De preferência com a luz apagada ou reduzida, observe o comportamento da 

luz na água que escorre pela “torneira”. Percebam que a luz acompanha a 

curva feita pela água em direção a bacia e que quando percorre o interior do 

fio de água, vai sofrendo várias reflexões, sempre que se aproxima da 

superfície que separa a água do ar. Este comportamento é exatamente da 

mesma forma que a luz quando esta percorre o interior da fibra óptica. 

É importante salientar que nesse experimento ocorrem dois processos 

físicos básicos: a reflexão e a refração da luz. A reflexão é o fenômeno que 

consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir 

sobre uma superfície de separação entre dois meios. Já a refração é o 
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fenômeno que consiste no fato de a luz passar de um meio para outro 

diferente. 

O objetivo dessa prática é demostrar a relação entre a comunicação 

celular e as fibras ópticas e que o laser apresenta propriedades físicas e 

comportamentos próprios, sendo uma tecnologia com muitas utilidades para 

a sociedade, estando presente na vida cotidiana da maioria dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Representação do experimento sobre a fibra óptica. 

Imagem: Wendell Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Detalhe do laser dentro da água. 

Imagem: Wendell Jesus 
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3.6. Laser e o citocromo C 

Nesta etapa da sequência didática, pretendemos discutir a interferência 

dos lasers na cadeia de transporte de elétrons pela excitação do citocromo C, 

que pode tanto ampliar a produção de ATP, estimulado o metabolismo, 

quanto pode danificar completamente a atividade, promovendo a morte 

celular. A interferência do laser no metabolismo celular pode promover a 

regeneração tecidual e a reabilitação de tecidos, sendo muito utilizado em 

tratamentos clínicos, como recuperação de escaras, redução de processos 

inflamatórios, ou em procedimentos estéticos, como redução de rugas e 

cicatrizes.  

Em outros procedimentos, a sobrecarga de laser danifica os tecidos como, 

por exemplo, na eliminação de pelos (depilação definitiva) ou na 

despigmentação de tatuagens ou clareamento dentário. 

Independente da aplicação, a tecnologia do laser na clínica ou na estética 

permeia o cotidiano da sociedade e é largamente consumido sem que os 

sujeitos ponderem entre a potencial eficiência dos tratamentos e os riscos 

incutidos. 

Esta reflexão não é estimulada nos pacientes ou consumidores, 

especialmente porque estes tratamentos são considerados pouco ou não 

invasivos. Aliás, esse conceito quase sempre se refere no senso comum a 

procedimentos que não envolvem cortes, cirurgias ou a injeção de 

substâncias. Entretanto, a interação do laser com a cadeia transportadora de 

elétrons e, portanto, com o processo de respiração celular, permite a 

discussão do quão invasivo, ou mesmo lesivo, podem ser os procedimentos 

realizados por profissionais não capacitados. 

Muitos procedimentos estéticos são oferecidos por estabelecimentos de 

pequeno e médio porte, geralmente intitulados “clínicas”, por valores 

acessíveis a uma boa parcela da população. 

A proposta é discutir com os estudantes como eles se portam diante das 

ofertas de soluções fáceis em resposta aos apelos estéticos disseminados pela 

mídia e, de certa forma, admitidos como desejáveis pela sociedade. 

O objetivo é demonstrar que quanto mais conhecimento eles tiverem 

acerca do funcionamento celular, das características do seu corpo e do seu 

histórico clínico, mais subsídios eles terão para tomar decisões assertivas em 

prol de sua saúde, promovendo o autocuidado. Nem todos os procedimentos 

são adequados para todas as pessoas e cada um depende do seu senso crítico 

para decidir pela adesão ou não a cada proposta. 

 

 

 

 

 

“O limite entre a saúde 

e a beleza está na 

dose”. 
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Para subsidiar a discussão sugerimos, a realização de uma busca prévia 

sobre: 

 Quais são os procedimentos oferecidos no município; 

 Levantamento de custos dos procedimentos; 

 Levantamento sobre a formação adequada e necessária aos profissionais 

atuantes no ramo; 

 Uma comparação entre o cenário nacional e regional das possibilidades de 

procedimentos; 

 A eficácia dos procedimentos (antes x depois); 

 Riscos divulgados na mídia e casos de insucessos de procedimentos. 

Outra forma interessante, seria convidar parceiros da área médica como 

fisioterapeutas, dentistas ou médicos, para apresentar os procedimentos aos 

alunos e debater sobre os riscos e benefícios potenciais desta tecnologia, bem 

como qual a importância de que cada um dos procedimentos seja avaliado 

individualmente (para cada paciente/cliente). 

Para fomentar uma discussão mais objetiva no grupo, sugerimos que o 

professor elabore um material de divulgação de uma clínica fictícia 

(conforme Figura 15) e que apresente aos alunos como se fosse real. O 

material pode ser panfletos, folders, vouchers ou portfólio dos procedimentos 

supostamente realizados pela “nova clínica”. O professor pode utilizar 

também estratégias mercadológicas para entusiasmar o grupo, tal como a 

oferta de descontos, ou o sorteio de procedimentos, ou mesmo a venda de 

pacotes promocionais. Esta abordagem pode ser realizada associada as aulas 

de mitocôndria e cloroplasto, nas quais podem ser evidenciadas o quanto a 

tecnologia é invasiva e o quanto a compreensão do funcionamento celular 

pode contribuir para tomadas de decisão conscientes. 

O material de divulgação da clínica fictícia deve conter uma seleção de 

procedimentos compatíveis com o interesse dos alunos para funcionar como 

elemento problematizador, com por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Folder criado para a divulgação de uma clínica fictícia. 

Imagem: Autoral 
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O folder de propaganda da figura 15 se utiliza do nome de uma 

rede de clínicas brasileiras real, mas incorpora uma logomarca 

fictícia e informações inverídicas utilizadas apenas como 

“problematizador” da discussão. 

A abordagem aos alunos dever ser feita de forma que eles se sintam à 

vontade para opinar e que na medida que a discussão evolua, o professor 

como mediador do processo, forneça recursos, ou seja, informações reais 

que possam balizar o raciocínio crítico dos alunos e subsidiar a tomada de 

decisão. 

Dentre os recursos fornecidos, inclua o processo de respiração celular, 

para que os estudantes percebam a importância do conhecimento científico, 

formal, na vida cotidiana de cada um. O quanto o conhecimento pode 

auxiliar na escolha consciente por aderir ou não a um procedimento estético e 

qual a possibilidade real daquele procedimento ter o efeito desejado no 

organismo pretendente. 

A mediação pode ser realizada apenas pelo professor, que apresenta o 

folder, por exemplo, e se coloca na condição de fornecer informações 

“contra” e “a favor” dos procedimentos, ou convidar uma pessoa 

desconhecida do grupo para simular uma “panfletagem” comercial sobre a 

“nova clínica” para o grupo. Esta montagem deve ser cuidadosamente 

planejada para evitar exposição desnecessária dos sujeitos e constrangimento 

dos agentes. Entretanto pode ser muito produtiva, pois o visitante pode 

assumir a fala da “tecnologia” em contraposição com o professor, que 

assumiria o lugar da “ciência” e, gradualmente, se houver adesão da turma, 

estes se comportam como uma fração real da “sociedade”. 

O resultado da abordagem pode ser mensurado pela adesão dos sujeitos à 

discussão (engajamento), compreendendo a seriedade das informações e a 

curricularização do conteúdo (disciplinar) e, especialmente, contribuindo 

com a discussão (produtivo) tanto por meio da correlação do conteúdo 

discutido (mitocôndrias) com outros conteúdos acadêmicos, como também 

com questões cotidianas relacionadas a suas próprias experiências/vivências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante! 
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Outra problematização que poderá ser feita seria utilizar a dualidade do 

laser em relação à saúde. Essa tecnologia é largamente utilizada para redução 

de escaras, por meio da cicatrização tecidual; para reabilitação dos sistema 

osteomuscular lesionado em traumas (fase aguda) ou por artrites, 

tendinopatias, bursite, herniações da coluna (condições crônicas); redução de 

dores crônicas, dentre outras. Entretanto, nem toda tecnologia é eficiente para 

todos os pacientes e várias comorbidades contraindicam o tratamento, como 

os cânceres, já que estes são caracterizados pela multiplicação desordenada 

de células e o laser pode aumentar esse crescimento. Também existem 

contraindicações medicamentosas, como o uso de infiltrações de corticoides, 

pois estes são cristalizados em contato com os lasers. 

Todos essas sequências didáticas podem ser utilizados para explicar os 

conteúdos de mitocôndria, cloroplasto, síntese de ATP, decaimento 

energético ao longo da cadeia transportadora de elétrons etc. proporcionando 

uma reflexão crítica sobre os riscos do uso da tecnologia em questão. 

Em resumo, com esse folder em mãos, você pode trabalhar o ineditismo e 

a diversificação de suas aulas, colocando o aluno no centro do saber e você 

como mediador do conhecimento. 

A fim de aprofundar os seus conhecimentos sobre a atuação do laser nos 

tecidos biológicos, leia a dissertação “A saúde e a estética como 

contextualizadoras da aprendizagem em Biologia Celular: uma experiência 

CTS sobre o laser e suas interações nas mitocôndrias”, disponível no 

repositório institucional da UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

                                                 Experimente! 
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