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RESUMO 

Na expectativa da inserção de Astronomia no Ensino de Ciências, desenvolvemos este 

trabalho. Realizamos uma pesquisa com professores, de uma escola da rede pública de Minas 

Gerais. Foram analisadas, inicialmente, as limitações conceituais dos participantes em relação 

a temas de Astronomia básica, utilizando como instrumento de coleta um questionário, 

composto por perguntas objetivas. Constatou-se a partir deste instrumento, uma dificuldade 

do grupo de docentes, em relação aos temas básicos. Perante a esse quadro, e na tentativa de 

contribuirmos para sua mudança, realizou-se a construção de uma sequência didática, 

intitulada “visões do céu”, para a abordagem desses temas em sala de aula, com o apoio 

metodológico dos três momentos pedagógicos, que consiste em: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Posteriormente, participaram de 

nossa pesquisa estudantes do Ensino Médio da mesma escola, mais especificamente do 2º 

ano. A escolha pelo 2º ano foi primeiramente pela maioria dos professores selecionados 

ministrarem suas aulas nessas turmas e também pela presença da Astronomia e Cosmologia 

em disciplinas como, por exemplo, Geografia e Física. Sendo que para estes, também 

utilizamos o mesmo questionário de conhecimentos prévios que os docentes responderam. Os 

dados foram analisados com base em Laurence Bardin (2009), utilizando-se a análise de 

conteúdo. 

PALAVRAS-CHAVE: Astronomia, sequência didática, três momentos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ABSTRACT 

 

In anticipation of the insertion of Astronomy in Science Teaching, we developed this work. 

We conducted a survey with teachers from a public school in Minas Gerais. We first analyzed 

the conceptual limitations of the participants in relation to basic Astronomy, using as a 

collection instrument a questionnaire composed of objective questions. It was verified that, 

from this instrument, a difficulty of the group of teachers, in relation to the basic themes. In 

view of this framework, and in an attempt to contribute to its change, a didactic sequence, 

called “visions of the sky” was developed to address these themes in the classroom, with 

methodological support for the three pedagogical moments. Later students of the secondary 

school of the same school participated, more specifically of the second year. The choice for 

the 2nd year was primarily by the majority of teachers selected to teach their classes in these 

classes and also by the presence of Astronomy and Cosmology in disciplines such as 

Geography and Physics. Being that for these, we also used the same questionnaire of previous 

knowledge that the teachers answered. The data were analyzed based on Laurence Bardin 

(2009), using the content analysis. 

 

KEYWORDS: Astronomy, science education, three pedagogical moments. 
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

A inópia do homem em distinguir e esclarecer o universo que o cerca, certamente foi 

o que estimulou o desenvolvimento da Ciência, que hoje nos fornece complexos modelos de 

criação do Cosmo. Com o passa dos tempos, vários povos fizeram suas observações do céu, 

sendo este utilizado para marcar o tempo por todas as civilizações, que desenvolveram um 

calendário. Provavelmente, os primeiros astros a serem observados foram o Sol e a Lua, pois 

os mesmos têm tamanhos e luminosidade predominantes, Kepler (2004). Muitos povos 

cultuaram esses corpos celestes como deuses, assim como os planetas até então conhecidos: 

Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 

Hawking, (2011), nos mostra que na mitologia viking, os “deuses” lobos, Skoll e 

Hati, perseguem o Sol e a Lua. Quando os lobos alcançam um deles, ocorre um eclipse. 

Então, aqui na Terra, as pessoas apressavam-se em socorrer o Sol e a Lua, fazendo o máximo 

de barulho possível, com intuito de afugentar os lobos. Ou seja, os “deuses” eram explicações 

para muitos fatos. Entretanto, as explicações dadas pelos gregos inauguraram uma nova forma 

de pensar sobre o Cosmo. Ao olharem para o céu, eles viram mais do que um palco para suas 

divindades e, dessa forma, começaram a se perguntar como seria o comportamento do 

universo.  

Atualmente, conhecemos muito mais do céu do que nossos antepassados, porém os 

fenômenos que eles observaram no firmamento são os mesmos que podemos observar hoje. 

Entretanto, ainda existem resquícios das visões de antigas culturas na nossa visão 

contemporânea do céu, por exemplo, muitos chamam o planeta Vênus de estrela d’alva ou da 

manhã. 

Contudo, é marcante a admiração que as pessoas sentem pelos fenômenos celestes, 

desde a antiguidade, Nogueira (2009). Quem nunca admirou um pôr do Sol, ou ficou 

impressionado com uma tempestade, ou ainda, nunca ficou deslumbrado com a trajetória 

noturna de um meteoro, vulgarmente chamado de “estrela cadente”? Todavia, ainda hoje, os 

fenômenos celestes e atmosféricos de nosso cotidiano não são cientificamente compreendidos, 

por grande parte da pessoas.  

 Além disso, o ser humano é uma espécie curiosa e talvez por isso ainda recorra à 

mitificação desses fenômenos naturais. Alguns se perguntam: De onde veio tudo? Por que os 

dinossauros não existem mais? Como se comporta o universo? Podemos voltar no tempo? O 

universo é infinito? Existe vida fora do planeta Terra? Quem veio primeiro, o ovo ou a 
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galinha? Entre outras. É razoável, portanto, admitirmos que, do Ensino Básico ao Superior, a 

Astronomia desperta a curiosidade dos estudantes.  

Menezes et al. (2009) destacam que um dos maiores interesses dos jovens, quando se 

trata de Ciência, é saber algo mais sobre o universo, os planetas, ou seja, temas ligados à 

Astronomia e à Cosmologia. Esta é uma Ciência, que instiga a imaginação dos curiosos e 

deslumbra a visão dos filósofos, como menciona Stephen Hawking:  

 

Vivemos num estranho e maravilhoso universo. Apreciar sua idade, 

tamanho, violência e beleza exige uma imaginação extraordinária. O lugar 

que nós, seres humanos, ocupamos neste vasto cosmo pode parecer bem 

insignificante e, portanto, tentamos dar um sentido a tudo isso e ver onde é 

que nos encaixamos (HAWKING, 2005, p.7). 

 

Por outro lado, a Astronomia é uma disciplina que apresenta um caráter 

transdisciplinar, pois não apenas nos possibilita cruzá-la com outras áreas do conhecimento 

numa relação intrínseca, como transcende a própria disciplina, criando novos campos do 

conhecimento, conforme Morin (1999).  

Gostaríamos de destacar o principal instrumento do astrônomo, o telescópio. Canalle 

(1994), Canalle (2005) e Iachel (2009), demonstram que o uso de telescópios em Educação é 

uma forma agradável e eficiente, para os alunos experimentarem Ciência e tecnologia, 

enquanto exploram a sua vizinhança no Universo. Os jovens, e aqui estão incluídos os 

professores, gostam de alcançar novos horizontes. Por meio dessa prática, eles próprios 

passam a serem os exploradores; escolhem quais objetos estudar (estrelas, planetas, 

asteroides, cometas, galáxias etc.); planejam e fazem as observações; decidem como trabalhar 

com os dados e ainda aprendem como fazê-lo. Nós, concordando com Gleiser (2000), 

entendemos ser a observação astronômica um aspecto importante dentro da Ciência e do seu 

ensino: 

 

Não existe nada mais fascinante no aprendizado da ciência do que vê-la em 

ação. E, contrariamente ao que se possa pensar, não são necessários grandes 

verbas para montar uma série de demonstrações efetivas e estimulantes [...]  

(GLEISER, 2000, p.2).  

 

Diante disso, e tendo-se em conta a rejeição aos conteúdos científicos demonstrados 

por muitos professores da Educação Básica, Longhini (2011), acreditamos ser o estudo da 

Astronomia e da Cosmologia um poderoso instrumento didático, para uma intervenção 



 
 

12 
 

positiva, no processo de ensino/aprendizagem dessas disciplinas, ligadas ao meio científico, 

como atesta Barrio (2010).  

 

Apesar de todo esse potencial, os temas ligados ao estudo do cosmo e das 

origens do universo pouco estão presentes em nossas salas de aula. 

Provavelmente, isso se deve a deficiências de conteúdo na formação de 

muitos professores de Ciências e de Física. Um indício dessa hipótese são os 

(não poucos) erros conceituais encontrados em livros didáticos. 

 (LANGHI, 2004, p.15). 

 

Outro fato importante para se ensinar Astronomia na Educação Básica é que seus 

temas estão presentes dos currículos básicos, desde documentos estaduais até documentos 

nacionais. Nos documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), para a Educação 

Básica, os quais defendem que esta deve construir uma visão voltada para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e 

participar da realidade, como sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no tópico 

“Universo, Terra e Vida”: 

 

São traços gerais das Ciências buscar compreender a natureza, gerar 

representações do mundo — como se entende o universo, o espaço, o tempo, 

a matéria, o ser humano, a vida —, descobrir e explicar novos fenômenos 

naturais, organizar e sintetizar o conhecimento em teorias, trabalhadas e 

debatidas pela comunidade científica, que também se ocupa da difusão social 

do conhecimento produzido. (BRASIL, 2002, p.23). 

 

No caso do estado de Minas Gerais, por exemplo, o currículo básico, reforça o 

princípio de que os estudantes devem ter oportunidades de utilizar e compreender 

corretamente termos e frases a ela relacionadas, tais como: gravidade, relatividade de 

movimento, geocentrismo, heliocentrismo, força e inércia, modelos de criação, cosmo e Big 

Bang, dentre outros. 

Entretanto, apesar do potencial e obrigatoriedade, o tema Cosmo pouco está presente 

em nossas salas de aula, Langhi (2014). Para isso contribui a deficiente formação de muitos 

professores de Ciências e de Física: 

 

O ensino da Astronomia nas escolas de Ensino Fundamental e Médio tem 

sido objeto de diversas pesquisas na área de Educação em Ciências. As 

pesquisas mostram que no ensino dessa Ciência encontram-se diversos 

problemas que necessitam ser estudados visando à melhoria da qualidade 

dos docentes que o ministram, principalmente nas escolas de nível 

fundamental e médio. (LANGHI, 2009, p.10). 
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Por fim, gostaríamos de apresentar cinco pontos que são abordados para problemas 

no Ensino de Astronomia na Educação Básica, Costa Junior (2017): 1) a formação inicial 

deficitária desses profissionais, que impacta de forma negativa no processo de ensino-

aprendizagem (AROCA, 2011; COSTA, 2016; BRETONES, 1999; LEITE, 2007; ROBERTO 

JÚNIOR, 2014); 2) professores que ensinam disciplinas diferentes de suas áreas de formação 

(CERQUEIRA JÚNIOR, 2015; COSTA, 2016); 3) difusão de concepções alternativas e 

falhas conceituais por parte dos professores (LANGHI, 2004, 2009, 2011; LEITE, 2007; 

MACÊDO, 2014; OSTERMANN, 1999); 4) perpetuação de erros conceituais em livros 

didáticos (AGUIAR, 2018; AMARAL, 2011; CANALLE, 1997; LANGHI, 2004; LEITE, 

2009) e 5) falta de tempo e indisponibilidade de material de pesquisa para obtenção ou 

reciclagem de conhecimentos (LAMEU, 2018; LANGHI, 2007).  

Perante a esse quadro, e na tentativa de contribuirmos para sua mudança, realizou-se 

primeiramente uma pesquisa com professores da Educação Básica, mais especificamente dos 

Ensinos Fundamental II e Médio, que lecionam disciplinas, tendo Astronomia no seu 

currículo básico. Cabe ressaltar que todos os docentes, deste trabalho, lecionam na Escola 

Estadual Professor Levindo Lambert, escola situada no espaço urbano da cidade de Salinas, 

no Norte de Minas Gerais. A opção pela escola está primeiramente ligada a suas modalidades 

de ensino, sendo que a mesma conta com Ensino Fundamental II e o Médio. Outro requisito é 

a mesma ser situada em uma região de classe econômica baixa e ainda por se tratar de uma 

instituição pública. Importante falar que a escolha da escola também está relacionada à 

quantidade de alunos e docentes, pois a mesma é uma escola de médio porte, com cerca de 

900 (novecentos) alunos e pouco mais de 30 (trinta) professores.  

Em relação à seleção dos professores para pesquisa, foi levada em conta a 

necessidade de saber sobre o tema Astronomia, ou seja, docentes que lecionam em suas 

disciplinas, temas ligados diretamente a Astronomia. Foram selecionados 8 (oito) professores, 

3 (três) da disciplina de Ciências da Natureza, 3 (três) de Geografia e 2 (dois) de Matemática.  

Como instrumento de coleta nessa fase, utilizou-se um questionário de 

conhecimentos prévios, sendo este elaborado com base nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e na proposta curricular de Minas Gerais, Currículo Básico Comum (CBC). 

Percebemos que a forma de pensar de alunos e professores é muito semelhante, indo ao 

encontro da pesquisa realizada por Longhini (2011). A partir dos resultados do questionário 

prévio, desenvolvemos uma sequência didática (SD)
1
, “Visões do Céu”, considerando as 

                                                           
1
 Ver apêndice V. 
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dificuldades apresentadas. Importante mencionar que parte dos dados coletados aqui foi 

publicada nos anais do IV Semana da Licenciatura em Física
2
 (IV SELFÍS), encontro 

realizado no Instituto Federal do Norte de Minas Gerias (IFNMG).  

Posteriormente, participaram de nossa pesquisa estudantes do Ensino Médio da 

mesma escola, mais especificamente do 2º ano. A escolha pelo 2º ano foi primeiramente pela 

maioria dos professores selecionados ministrarem suas aulas nessas turmas e também pela 

presença da Astronomia e Cosmologia em disciplinas como, por exemplo, Geografia e Física. 

Outro ponto importante é que um dos autores deste trabalho é professor nesta escola, em 

particular, nesta turma selecionada. Sendo que para estes, também usamos o mesmo 

questionário de conhecimentos prévios, que os docentes responderam e ainda a SD foi 

aplicada como meio de verificação da aceitabilidade da mesma, para o diagnóstico dessa 

aceitação usamos a análise de conteúdo, com base em Laurence Bardin (2009). 

Portanto, a nossa finalidade constituiu na elaboração da SD, para a introdução dos 

temas astronômicos e cosmológicos para professores da Educação Básica. Para a formulação 

desta, foi utilizada a metodologia dos três momentos pedagógicos (3MP), esse procedimento 

metodológico consiste em: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento.  Método de ensino desenvolvido pelos professores Demétrio 

Delizoicov (1982) e José André Angotti (1982). Continuando e aprimorando o trabalho de 

conclusão de curso (TCC) de Silva (2014).  

Para os próximos capítulos, apresentaremos em seguida, nossa fundamentação 

teórica, que mostra algumas das pesquisas feitas na área de Ensino de Astronomia, de Ensino 

de Ciências e também sobre os 3MP. Mais à frente, a metodologia utilizada na elaboração da 

sequência didática e na sua verificação de eficácia, usado a análise de conteúdo. Já na parte 

final, temos os resultados obtidos em termos dos conhecimentos dos professores e alunos, 

sobre o tema do Cosmo. Para finalizarmos nosso trabalho, apresentaremos a nossa análise e 

conclusão.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Evento ocorreu em 2017 no IFNMG- campus Salinas. 
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CAPÍTULO 2- REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Hoje a prática docente, em particular no Ensino de Ciências, torna-se cada vez mais 

complicada, pois muitas vezes os professores têm que concorrer com novas tecnologias que 

não são dominadas por eles. Devido à falta de recursos em escolas públicas, eles têm em sua 

maioria, o livro didático como principal recurso pedagógico em sala de aula, Da Silva 

Carneiro (2005). Outras tantas vezes, percebe-se que o conteúdo estudado está distante da 

realidade dos alunos, situação mais crítica ainda em cidades do interior, como é o caso de 

nosso trabalho. 

Perante a esta condição, é necessário exigir uma nova postura para o docente, pois o 

estudante deve construir um conhecimento, que o ajude a entender a sua realidade e a 

contextualizar as situações vivenciadas no dia a dia. Propomos então o uso do procedimento 

didático dos 3MP.  

O primeiro momento é a problematização inicial, momento em que o professor deve 

proporcionar situações-problema, partindo-se do cotidiano do aluno e que esteja relacionada 

aos temas de ensino propostos, Silva (2014).  O objetivo desse momento, é a compreensão e 

apreensão da posição dos estudantes frente ao assunto, é desejável que a postura do professor 

seja focada em questionar e lançar dúvidas. O aluno deve se sentir envolvido pelo tema 

abordado e ter interesse em buscar um conhecimento científico, como destaca o professor 

Demétrio abaixo.     

Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, a 

problematização inicial visa à ligação desse conteúdo com situações reais 

que os alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar 

completa ou corretamente porque, provavelmente não dispõem de 

conhecimentos científicos suficientes.  

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 29) 

 

Já na Organização do Conhecimento, que corresponde ao segundo momento 

pedagógico, os conhecimentos necessários para a compreensão do tema central e da 

problematização inicial são estudados sob a orientação do professor, Delizoicov (1982). Do 

ponto de vista metodológico, como sugeri Silva (2014), esse momento objetiva a tomada de 

consciência do problema e dos conhecimentos necessários para solucioná-lo, deverá ser usado 

para introduzir definições, conceitos e leis, que podem ser apresentados em um texto 

introdutório.  

Incluem a esse momento, a leitura de textos científicos, reconhecimento de fórmulas, 

a realização de cálculos necessários para fornecer as respostas das situações problema 
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apresentadas e a resolução de exercícios resolvidos. Considera-se que na resolução de 

exercícios propostos em sala de aula, o estudante ainda necessita ser orientado pelo professor 

ou ter acesso a um enunciado mais objetivo.  

O último momento desse trio, a aplicação do conhecimento, busca-se resgatar o 

conhecimento que vem sendo estudado pelos estudantes, tanto para analisar e decifrar as 

perguntas iniciais, quanto aplica-las em novas situações-problema. Procede-se de modo que 

os discentes apreendam como fruto de uma construção dialógica, o caminho que pode nos 

conduzir de uma pergunta simples a uma teoria complexa. Busca-se com isso estender os 

mesmos conhecimentos para outras questões e situações semelhantes. Julgamos tal 

procedimento fundamental, pois o conhecimento deixa de ser exemplo do tema estudado e 

passa a ser uma ferramenta para reflexão de problemas do dia a dia. Destacamos ainda o 

pensamento do criador dessa metodologia sobre esse momento: 

 

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem 

sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais que determinaram o seu estudo, como outras situações que não 

estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que são explicadas pelo 

mesmo conhecimento. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 31) 

 

Essa metodologia concorda com os documentos do Ministério da Educação (MEC) 

para a Educação Básica, os quais defendem que tal nível de ensino deve construir uma visão 

voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos 

para compreender, intervir e participar na realidade, como sugerem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), no tópico “Universo, Terra e Vida”. 

Os PCN sugerem também que os temas de Astronomia e Cosmologia devem estar 

presentes na vida educacional dos alunos, pois estes temas estão ligados diretamente com a 

compressão da natureza da Ciência e dos seus paradigmas, os quais, segundo Tomas Kuhn 

(1991), são “realizações científicas” universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma Ciência. Nesse 

sentido, o documento citado exemplifica: 

 

Finalmente, será indispensável uma compressão de natureza cosmológica, 

permitido ao jovem refletir sobre sua presença e seu “lugar” na história do 

Universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto vista da ciência. Espera-

se que ele, ao final da educação básica, adquira uma compreensão atualizada 

das hipóteses, modelos e formas de investigação sobre a origem e evolução 

do Universo em que vive com que sonha e que pretende transformar. 

 (BRASIL, 1997, p.19). [grifo nosso] 



 
 

17 
 

 

Em termos mais específicos, em nosso estado de pesquisa, Minas Gerais, temos o 

Currículo Básico Comum (CBC) que se mostra compatível com o PCN e se inspira em várias 

de suas presunções, notadamente na perspectiva da construção de modelos: 

 

Esse tema envolve modelos simples para o cosmo, permitindo ao estudante 

explicar os modelos heliocêntrico e geocêntrico; a esfericidade da Terra; a 

gravidade como uma força que age a distância, a rotação da Terra e seus 

movimentos. O movimento da Terra coloca outras questões relacionadas ao 

movimento dos objetos em sua superfície. Essa é a razão pela qual o tema se 

desdobra no tópico “Força e Inércia”. Podemos entender a física proposta 

por Galileu, Newton e outros, como a construção de uma nova física (em 

oposição à física de Aristóteles) para a Terra em movimento.   

(MINAS GERAIS, 2007, p. 26). 

 

Quanto às atividades a serem desenvolvidas no ensino dessa temática, o CBC reforça 

o princípio de que os estudantes devem ter oportunidades de utilizar e compreender 

corretamente termos e frases a ela relacionadas, tais como: gravidade, relatividade de 

movimento, geocentrismo, heliocentrismo, força e inércia, modelos de criação, Cosmo e Big 

Bang, dentre outros. 

O que trazem as pesquisas da área 

 

Em Ensino de Astronomia destacam-se alguns problemas para se ensiná-la. Dentre 

esses, por terem sido produzidos em reconhecidos grupos de pesquisa, citamos: Bisch (1998), 

Camino (1995), Langhi (2005), Longhini (2011), Nardi (1989), Voelzke (2011) e Peixoto 

(2013). Nesta revisão bibliográfica, percebeu-se a dificuldade dos professores em relação a 

temas como: “O sol é uma estrela de quinta grandeza”, o exagero de achatamento dos polos 

da Terra, tamanho do universo, a classificação de estrelas e ainda a falta de formação 

acadêmica dos mesmos.  

O trabalho de Gama (2010) apresenta uma revisão bibliográfica, tratando em caráter 

filosófico a importância do estudo de Astronomia na Educação Básica, utilizando as 

dimensões: axiológica, a epistemológica e a ontológica. A pesquisa faz uma reflexão ainda, 

em termos de qual conteúdo deveria ser abordado em Astronomia e da importância a temas 

mais básicos como, por exemplo: as construções de Stonehenge, as constelações dos zodíacos, 

a Lua e da visão da Via-Láctea. 

Em sua dissertação, Leite (2002) procura caracterizar conhecimentos e práticas de 

um grupo de dezesseis professores de Ciência, que lecionam Astronomia no Ensino 
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Fundamental II (6º ao 9º ano). A autora, então, realizou uma pesquisa que engloba da 

formação acadêmica ao conhecimento de assuntos, como: forma da Terra, forma do universo, 

dia e noite, eclipses, estações do ano etc. Esse trabalho em particular nos ajudou na escolha 

das perguntas problematizadoras no questionário 1.   

Para a inserção do tema Universo em sala de aula, Santos (2013) nos mostra a 

Astronomia como um meio, para o desenvolvimento de atitudes e de habilidades, perante as 

situações concretas para o cidadão do mundo moderno. Mostrando que o PCN+ de Física 

orienta a se trabalhar Astronomia, por sua vez, em seu tema estruturador Terra, Universo e 

vida humana (BRASIL, 2002).  

Falando do principal instrumento do astrônomo, o telescópio, este sempre foi uma 

ferramenta que desperta a curiosidade do público em geral, Mourão (2005). Os telescópios 

são certamente a principal ferramenta do astrônomo e desperta muitas vezes o interesse pelas 

Ciências. Basicamente existem dois tipos de telescópios: os refratores e os refletores. Segue 

uma explicação das caraterísticas dos mesmos. 

 

Nos telescópios refratores, ou lunetas, as objetivas são lentes. Nos 

telescópios refletores, ou simplesmente telescópios, as objetivas são espelhos 

côncavos. A objetiva é o sistema óptico que recebe primeiro os raios 

luminosos do objeto a ser observado. Nas lunetas, esses raios que incidem 

sobre a objetiva são focalizados por um conjunto de lentes e observados pelo 

olho através de uma ocular que amplia a imagem fornecida pela objetiva. 

Entretanto, os telescópios de reflexão empregam outro princípio: os raios 

luminosos são captados e refletidos por meio de um espelho côncavo no foco 

de uma ocular, onde os raios luminosos são ampliados.  

(MOURÃO, 2005, p.114)  

 

 Com o objetivo de facilitar o acesso de professores e alunos, Canalle (2005) 

elaborou uma luneta simples, usando lente de óculos. Os materiais escolhidos para construção 

da luneta foram materiais de baixo custo e de fácil acesso no comércio. Sendo os materiais 

críticos para a construção de uma luneta, as lentes, as quais são difíceis de encontrar e a 

preços elevados, João Canalle optou por usar lente de óculos no lugar da lente objetiva e um 

monóculo de fotografia, no lugar da ocular. 

Na perspectiva dos softwares astronômicos, Bernardes (2010) defende o emprego de 

recursos computacionais no Ensino de Astronomia e sugere dois softwares astronômicos 

gratuitos: o Stellarium e o Celestia. O Stellarium faz a simulação do céu noturno, como se 

tivéssemos um planetário em nosso computador. Outro interessante recurso desse aplicativo é 

que não requer conexão à internet para ser usado; é suficiente conhecer, precisamente, as 
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coordenadas geográficas do local. O Celestia faz simulações de estrelas e os planetas 

distantes, como se fosse um mapa do universo.  

No âmbito das metodologias de ensino, dando ênfase aos 3MP na Educação em 

Astronomia, apoiamo-nos em Ferreira (2015) e Silva (2014), trabalhos que desenvolveram 

atividades destinadas aos estudantes da Educação Básica. Ambos mencionaram métodos em 

como usar os 3MP, trazendo bons resultados para essa didática no Ensino de Astronomia. No 

primeiro caso, o público da pesquisa foram professores e já no segundo, acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Para o Ensino de Física em geral, na perspectiva dos 3MP, foram considerados o 

trabalho de Angotti (1982), Delizoicov (1980, 1982, 1991), Pernambuco (1994), Pernambuco 

et al. (1988), sendo que os mesmos trazem as definições básicas dos momentos e como se 

espera que devam ser usados em sala de aula e na elaboração de currículos.  

Um aspecto principal desta metodologia é o da problematização inicial, que segundo 

Marengão (2012), depende muito da postura dialógica do professor, pois é fundamental que 

os estudantes se sintam com liberdade de expressão, pois assim, eles participam ativamente 

das aulas com seus questionamentos, gerando expectativas de serem esclarecidos futuramente. 

Pudemos perceber também, que o interesse pelo estudo da Física é mais significativo, quando 

as situações abordadas fazem parte do universo cultural dos estudantes, ou seja, quando os 

problemas contemplam a sua realidade. 

Muenchen (2012) destaca o caminho histórico dos 3MP, onde foram analisadas as 

ideias do educador Paulo Freire, como origem dessa metodologia. Percebe-se ainda, que essa 

didática de ensino teve origem em uma pesquisa, Angotti (1982) e Delizoicov (1980), liderada 

por eles em um país africano, Guiné Bissau. Aqui no Brasil, essa pesquisa teve seu primórdio 

no estado de São Paulo e posteriormente no Rio Grande do Norte, com o apoio da 

pesquisadora Marta Pernambuco, Pernambuco (1994). 

No próximo capítulo, falaremos sobre a metodologia usada em nosso trabalho, onde 

será descrito detalhadamente sobre o ambiente de pesquisa, os sujeitos pesquisados, os 

instrumentos para coleta de dados e a aplicação da sequência didática. 
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CAPÍTULO 3- METODOLOGIA 

 

3.1. Parte teórica da metodologia 
 

Em relação à metodologia utilizada nessa pesquisa, optou-se pela abordagem 

qualitativa, por ser considerada uma investigação adequada no campo da Educação, em 

particular no Ensino de Ciências, uma vez que o investigador insere-se no ambiente da 

pesquisa, interagindo ali e examinando fenômenos sobre os quais esteja interessado, porque se 

preocupa com o contexto. Ele leva os participantes a se expressarem livremente, sobre 

determinado assunto e capta interpretações dadas pelas pessoas, compreendendo que as ações 

podem ser mais bem compreendidas, se observadas no ambiente em que ocorrem. 

O público pesquisado, com já mencionado anteriormente, foram professores e seus 

respectivos alunos, correspondendo a uma breve intervenção nessa realidade de formação. O 

objetivo seria a tentativa de modificar a prática pedagógica desses professores, ou seja, 

fornecer elementos para que esses docentes utilizem conhecimentos de Astronomia em suas 

aulas. Portanto, aproxima-se de uma pesquisa empírica experimental qualitativa, assim 

caracterizada por Rosa: 

 

A pesquisa empírica experimental qualitativa é caracterizada como uma 

intervenção na realidade cuja avaliação faz uso de instrumentos de coleta 

que fazem a recolha dos registros do tipo que se presta mais a uma análise de 

natureza qualitativa. Tipicamente, este tipo de pesquisa utilizará a Entrevista, 

o Questionário, a Filmagem, o Opinário e mesmo testes com questões 

abertas para coletar os registros. A técnica de análise que é mais utilizada é 

Análise de Conteúdo. (ROSA, 2013, p. 39). 

 

Na perspectiva metodológica referida acima, o delineamento da pesquisa desenvolvida 

e apresentada neste trabalho, os recursos didático-pedagógicos construídos para pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados empregados estão sumarizados no Quadro1, elaborado pelo 

autor:  
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Quadro 1- Delineamento da Pesquisa 

Etapas Atividades Instrumentos  

I 

 Levantamento dos conhecimentos prévios dos 

Professores.  

 Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 Questionário de conhecimentos 

prévios. (Q1) 

Inspirado no Astronomy Diagnostic 

Test
3
(ADT) 

 

II 
 Elaboração da Sequência Didática 

 Verificação a aceitabilidade da sequência 
 Gravação de áudio. 

III 
 Café astronômico  Questionário aberto com gravação 

de áudio.  

 

3.2. Ambiente 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de Educação, na cidade de 

Salinas, no estado de Minas Gerais. A cidade está situada no vale do Jequitinhonha, cerca de 

600 km da capital do estado, é conhecida nacionalmente como capital mundial da cachaça. As 

modalidades de ensino atualmente na escola são os Ensinos Fundamental II (de sexto ao nono 

ano) e o Ensino Médio, funcionando em dois turnos matutino e vespertino.   

A escola possui um espaço apropriado para realização da pesquisa, com 12 salas de 

aula, um laboratório de informática, uma biblioteca, um ginásio poliesportivo e uma área de 

convivência e alimentação. Existe também na escola salas: de professores, supervisão, 

secretária, setor pessoal e a direção. A escola conta ainda com espaço aberto com área verde e 

horta. Cabe ressaltar ainda que essa instituição tem cerca de 900 alunos e 40 professores.     

 

3.3. Sujeitos 

Foram 8 professores que participaram de nossa pesquisa, 3 lecionam Ciências da 

Natureza e Biologia, 3 são docentes de Matemática e outros 2 de Geografia. Importante 

ponderar que o grupo é composto por 3 professores do sexo masculino e 5 do sexo feminino. 

O tempo de docência varia de 5 a 21 anos, sendo que a maioria tem mais de 16 anos de 

professorado.  

Já a turma escolhida para a pesquisa é do segundo ano do Ensino Médio, do turno 

matutino. Conta com 23 alunos, constituída por 14 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, 

com idades homogêneas (faixa etária entre 16 e 17 anos de idade).     

                                                           
3
 Astronomy Diagnostic Test é um levantamento diagnostico, realizados nos Estados Unidos, sobre os 

conhecimentos prévios de Astronomia. Disponível em: 

<https://amser.org/index.php?P=FullRecord&ResourceId=10426>. Acesso em: 11/09/2017.  

https://amser.org/index.php?P=FullRecord&ResourceId=10426
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3.4. Instrumentos 

Os instrumentos de Coleta de Registros são as ferramentas que o pesquisador utilizou 

para obter registros, os quais, depois de processados, constituíram os dados da pesquisa. A 

priori, como instrumento, usamos um questionário de conhecimentos prévios (Q1)
4
, 

composto de sete questões fechadas, adaptadas do Astronomy Diagnostic Test (ADT).  As 

questões abordaram temas como: dia e noite, fases da Lua, estações do ano, centro do 

universo, astronomia observacional e movimento de rotação e translação da Terra. Para a 

escolha dessas perguntas tivemos como alicerces, as bases curriculares do Brasil (PCN) e de 

Minas Gerais (CBC).  Ressaltamos que o questionário é um dos instrumentos mais usados em 

pesquisas de ensino, conforme mostra Rosa (2009). 

 

Este instrumento é dos mais utilizados em pesquisas de ensino de ciências e 

consiste em uma lista de perguntas a serem respondidas pelos componentes 

da amostra. Podemos classificar os questionários em dois grupos, fechados 

ou abertos. Pertencem ao primeiro grupo, chamado de questionário restrito 

ou de forma fechada, aqueles questionários que pedem respostas curtas, do 

tipo sim ou não, ou do tipo de marcar itens de uma lista de respostas 

sugeridas, etc. O segundo grupo, chamado de aberto, é formado por aqueles 

questionários que pedem aos respondentes que usem suas próprias palavras 

(oralmente ou por escrito) para responderem aos itens do questionário. Tanto 

na forma oral como na forma escrita, o que caracteriza o questionário é que, 

depois da fala do entrevistado, o pesquisador não complementa a pergunta 

com outras de esclarecimento. Se isso acontecer, teremos uma entrevista e 

não um questionário. Outra diferenciação importante é entre o questionário e 

o teste. O questionário busca informações obter opiniões e percepções dos 

sujeitos enquanto os testes buscam aferir conhecimento do sujeito sobre um 

tema. (ROSA, 2009, p. 91).  

 

Em seguida, fizemos a construção da SD, que intitulamos: “Visões do céu”. Ela foi 

feita, com base nas dificuldades apresentadas pelos docentes e seus discentes, conforme os 

dados do questionário de conhecimentos prévios, que se encontram no próximo capítulo. 

Cada etapa da sequência foi estruturada contendo os 3MP: Problematização Inicial, 

Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento.  

Posteriormente à aplicação da SD, foi realizado um júri, cujo instrumento usado para 

coleta de dados foi a gravação em áudio. Por fim, fizemos um questionário aberto
5
, para 

                                                           
4
 Ver apêndice I. 

5
 Ver apêndice VI.  
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verificar a se a aprendizagem foi efetiva, utilizando como coleta dos dados também a 

gravação de áudio.    

3.5. Aplicação da Sequência 

 

1º Etapa 

Problematização Inicial 

Inicialmente, foi introduzida a problematização inicial, com questões 

problematizadoras, mostradas posteriormente nos resultados, sobre o tema forma dos 

planetas. Ainda usamos o vídeo: O mundo redondo de Charlene, episódio 38, da serie Família 

Dinossauro, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=izFqqsiPyq4. Optamos pelo 

vídeo, pois o mesmo trás o debate sobre o formato esférico da Terra de uma forma lúdica e 

com uma toque de humor.  

Para aplicamos a problematização foi necessária uma aula de 50 minutos. 

Organização do conhecimento 

Na próxima aula, foi realizada a organização do conhecimento, então deveriam ser 

introduzidos os conceitos básicos de Astronomia, sobre o tema forma dos planetas. 

Mostrando argumentos para apoiar a Terra plana e logo em seguida, para Terra esférica
6
. Para 

esse momento foi preciso uma aula de 50 minutos.  

Aplicação do Conhecimento 

O último momento pedagógico, da primeira etapa, constituiu-se de um júri, 

simulando um grupo defendendo o formato da Terra plana e outro da Terra esférica. Também 

foi necessária uma aula de 50 minutos para o terceiro momento. 

Portanto para a aplicação da etapa 1 foram necessárias 3 aulas de 50 minutos cada. 

 

2º Etapa 

Problematização Inicial 

Para problematizar esta segunda etapa, propôs-se o trecho do vídeo: Deus criou o 

Universo? Parte 1, disponível em: 

                                                           
6
 Ver apêndice  III. 

https://www.youtube.com/watch?v=izFqqsiPyq4
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https://www.youtube.com/watch?v=WB83V0WQtUI&list=PLA4BECE8055AD1D16. 

Propomos o vídeo, pois nele o físico Inglês Stephen Hawking traz a discussão sobre como era 

as respostas de alguns povos da antiguidade. Sobre perguntas, como: Por que o Sol fica 

escuro durante o dia? Por que a Lua fica vermelha?  

Para realização dessa atividade, foram necessários somente 10 minutos. 

Organização do Conhecimento 

 No segundo momento, introduzimos os conceitos sobre eclipses e fases da Lua, 

contando com o auxílio do aplicativo: eclipse, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1- Simulador de eclipses (Acervo pessoal) 

Aplicação do Conhecimento 

Para finalizar a etapa, foi colocado o problema: por que a Lua tem uma face negra?
7
. 

Para a resolução, foi proposto aos alunos analisar os movimentos de rotação e translação da 

Lua em torno da Terra.   

Nesta etapa, estimou-se somente uma aula, ou seja, 50 minutos. 

 

 

3º Etapa 

Problematização Inicial  

Usarmos as questões iniciais:  

                                                           
7
 Face negra ou lado oculto da Lua é o hemisfério lunar que não pode ser vista da Terra, em decorrência da Lua 

estar em rotação sincronizada com a Terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=WB83V0WQtUI&list=PLA4BECE8055AD1D16
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lunar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rota%C3%A7%C3%A3o_sincronizada
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Qual é o centro do Universo a Terra ou o Sol? Ou seria em outro lugar?  

Os planetas giram em torno da Terra? 

Organização do Conhecimento 

Discutimos sobre as questões que levaram ao modelo geocêntrico e ao heliocêntrico. 

Identificamos as causas que levou Galileu a conclusão de que a Terra gira em torno do Sol. E 

ainda, destacamos que existem Luas que giram ao redor de Júpiter e que o planeta Vênus tem 

fases como a Lua.  

Aplicação do Conhecimento 

Para finalizar a etapa, retomamos o problema, as Luas de Galileu. Para sua resolução, 

propomos aos alunos, a construção de um telescópio refrator com materiais de baixo custo, 

como por exemplo: canos de esgoto, lentes de óculos e monóculo de fotografia. Sendo 

elaborado o modelo do telescópio
8
, com base em Canalle (1994), Canalle (2005) e de Iachel 

(2009). 

Falarmos ainda da importância do telescópio para a Astronomia e ainda mostramos 

os dois tipos básicos de telescópios: refratores e os refletores. Em seguida foi feita uma 

observação do céu noturno dos principais astros celestes que estavam visíveis no dia, sendo 

estes: a Lua, o planeta Vênus e o planeta Mercúrio.   

Nessa última etapa, foram necessárias três aulas, sendo a primeira para a 

problematização e a organização do conhecimento e outras duas para a aplicação do 

conhecimento, uma para ensinar sobre o telescópio e outra para sua construção. Portanto, o 

total de aulas necessário para aplicação “Visões do céu” foram aproximadamente sete.  

Outro ponto a ser mencionado é que a sequência didática a priori seria aplicada 

somente para os professores, entretanto devido à falta de disposição dos docentes realizarmos 

a aplicação com os discentes. Pois os mesmos não estavam abertos a um tempo para 

aprofundamento dos seus conhecimentos. Relatamos ainda que do grupo de professores, 

somente dois tiveram a disposição para formação continuada que propusemos a eles em forma 

de minicurso. Uma hipótese para essa situação é o pouco tempo disponível dos docentes em 

atividades de estudo e aprofundamento de seus conhecimentos, pois dos mesmos todos 

trabalham em dois turnos. Ainda relatamos que a carga horária de trabalho desses são em 

torno de 48 horas semanais, que corresponde a dois cargos no estado. Cada cargo no estado 

                                                           
8
 Materiais de construção do telescópio seguem no apêndice IV. 
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corresponde a 24 horas, sendo 16 horas aulas e oito horas para preparação e reuniões extra 

turno.  

3.6. Proposta de análise de dados 

A análise de dados configura-se inicialmente pelo arranjo dos dados coletados 

durante a pesquisa, momento no qual foi realizada uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, seguida de um reagrupamento 

baseado em semelhanças.  

Para a análise de nossos dados, buscou-se realizar a análise de conteúdo (AC). O 

método de pesquisa AC usado nesse trabalho se baseou no trabalho de Bardin (2010). Nas 

palavras da autora (2004), a Análise do Conteúdo se caracteriza por ser: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 122).   

 

A metodologia de AC tem as seguintes fases para a sua condução: I) organização da 

análise; II) codificação; III) categorização; IV) tratamento dos resultados, inferência e a 

interpretação dos resultados. A fase organização da análise se subdivide, em três pólos 

cronológicos, pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados em bruto e 

interpretação desses resultados. Neste sentido, antes de iniciar a análise, foram feitas várias 

leituras do material escrito, das transcrições e dos registros. Laurence Bardin (2011), nos 

mostra que essa releitura é necessária quando se pretende obter bons resultados. Segundo a 

autora, uma AC não deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, ocupa-se de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua 

respectiva interpretação, para evidenciar os elementos comuns e divergentes, subjacentes aos 

discursos, os quais permitem estabelecer relações e promover compreensões sobre o objeto de 

estudo. Assim: 

 

Este procedimento tende a valorizar o material a ser analisado, 

especialmente se a interpretação do conteúdo “latente” estipular como 

parâmetros, os contextos sociais e históricos nos quais foram produzidos. 

Resumindo: o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado, 

e ou simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a 

identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ ou latente).  

(FRANCO, 2008, p. 16). 
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Em seguida a organização da análise, temos a codificação. Bardin (2004) fala que a 

codificação corresponde à transformação sistemática dos dados brutos, em uma descrição 

exata das características pertinentes do conteúdo. Em outro momento, segue-se a 

categorização, que é uma operação de classificação de elementos com critérios previamente 

definidos. As categorias não foram determinadas a priori, mas surgiram das respostas dos 

sujeitos pesquisados. Para Bardin (2009), categoria é uma forma de classificação de 

elementos que refletem a realidade, de forma resumida, em determinados momentos. Ela 

apresenta os critérios de categorização: a agregação e a classificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

CAPÍTULO 4- ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Questionário de Conhecimentos Prévios  

Foram analisadas, inicialmente, as limitações conceituais dos participantes da 

pesquisa, em relação a temas da Astronomia básica, utilizando como instrumento de coleta 

para este trabalho o primeiro questionário, que foi composto por perguntas objetivas. O 

questionário foi composto por sete questões objetivas, que foram adaptadas ADT. O critério 

para a seleção das perguntas de nosso questionário foi, usar questões que relacionam 

diretamente com CBC de Ciências, mais especificamente no eixo, O Mundo muito Grande. 

Segue abaixo, a análise das perguntas, do questionário de conhecimentos prévios. 

 Gráfico 1- Resposta da questão 1.   
Questão 01- Os dias da semana estão relacionados com que fenômeno celeste: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na pergunta, os dias da semana estão relacionados com que fenômeno celeste, do 

gráfico 1, cada fase da Lua corresponde aproximadamente há uma semana. Portanto, a 

resposta correta seria a letra D. Entretanto, nenhum dos professores pesquisados soube 
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responder corretamente a esta questão e somente três dos alunos responderam corretamente, 

percebe-se a aproximação das ideias errôneas dos dois grupos, seguindo a mesma direção de 

Longhini (2011). 

Destacamos agora o gráfico 2, que coloca uma antiga questão, para os pesquisadores 

em Ensino de Astronomia. Nesta pergunta, trata-se da explicação para as estações do ano em 

nosso planeta. Que está relacionada à inclinação do eixo de rotação do nosso planeta, sendo 

assim a resposta correta para questão 2 é letra C. 

Gráfico 2- Resposta da questão 2. 

Questão 02- A principal explicação para a ocorrência do verão no nosso planeta? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Podemos observar que a maioria das pessoas relacionou a ocorrência do verão com 

proximidade da Terra ao Sol, já que as respostas A, B e D traz relação com essa aproximação 

da Terra em relação ao Sol, corroborando um resultado similar ao de Leite (2002, p.72). 

Nos resultados do estudo realizado com uma amostra de dezessete 

professores de Ciências entre 5º e 8º séries da rede pública de ensino de São 
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Paulo [...]. As estações do ano foram confirmadas como sendo provocadas 

pelo afastamento e aproximação da Terra em relação ao Sol.  

 

Percebe-se ainda, que os professores responderam de forma similar ao de seus 

alunos, ao comparamos a barra azul com a vermelha, como mostra o gráfico 2.                   

Na terceira questão, tratamos sobre o período do dia e da noite. Foi perguntado: 

Imagine que, por algum motivo, a Terra parrasse seu movimento de translação. O que se 

pode dizer a respeito dos dias e das noites, no decorrer do período de um ano?  Segue no 

gráfico 3 as respostas dos docentes e discentes. 

Gráfico 3- Resposta da questão 3. 

Questão 03- Imagine que, por algum motivo, a Terra parasse seu movimento de translação. O que se 

pode dizer a respeito dos dias e das noites, no decorrer do período de um ano? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisarmos as resposta da questão 3, percebemos também uma tendência entre as 

respostas dos docentes e dos seus alunos. Sendo a alterativa correta a letra E, temos que 100% 

dos professores marcaram a resposta correta e cerca de 70% dos estudantes marcaram 
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corretamente. Neste caso, percebemos que os professores transmitiram seus acertos para os 

alunos. 

No gráfico a seguir, temos as respostas da questão 4. Nesta questão, tratou-se sobre o 

fenômeno dia e noite que ocorrem devido ao movimento de rotação terrestre. O Sol ilumina a 

Terra, mas como esta se encontra a girar, os raios solares não atingem com a mesma 

intensidade devido à esfericidade. Na parte da Terra, que se encontra virada para o Sol e que 

está totalmente iluminada, é dia. Enquanto que na outra parte será noite, pois os raios solares 

não conseguem atingir essa superfície.  

Gráfico 4- Resposta da questão 4. 

Questão 04- A duração do dia (horas com luz solar), geralmente, é diferente da duração da noite 

(horas sem a luz solar). Em linhas gerais, isso é devido à: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na questão 4, diferentemente das anteriores, não segue a mesma tendência entre as 

repostas dos alunos e seus professores. Como a alternativa correta é a letra B, temos que 

metades dos docentes que responderam o Q1 acertaram, mas a maioria dos discentes errou a 

resposta.    
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No próximo gráfico, cinco, vemos as respostas da questão 5 dos professores e de 

seus alunos. A questão era: De acordo com as modernas ideias e observações, o que você diz 

sobre a localização do centro do universo? 

Gráfico 5- Respostas da questão 5. 

Questão 05- De acordo com as modernas ideias e observações, o que você dizer sobre a localização 

do centro do universo? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Mais uma vez apresentar-se a tendência de resposta entre discentes e docentes. Nessa 

questão, a resposta correta está na letra C, portanto temos que a maioria dos dois grupos 

acertou essa pergunta.  

A seguir temos o gráfico 6, com as respostas da questão 6 do Q1. Nesta questão 

temos: Qual planeta jamais pode ser visto à meia-noite, em Salinas/MG, mesmo com 

instrumentos ópticos? 
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Gráfico 6- Resposta da questão 6. 

Questão 06- Qual planeta jamais pode ser visto à meia-noite, Salinas/MG, mesmo com instrumentos 

ópticos? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Essa pergunta contou com a parte da Astronomia observacional. Como o planeta 

Mercúrio tem uma órbita próxima ao Sol, o mesmo sempre se encontra próximo deste, 

portanto só conseguirmos ver Mercúrio no pôr-do-Sol ou no nascer do Sol. Ou seja, a resposta 

correta para questão é letra a. Metade dos docentes pesquisados respondeu corretamente, mas 

apenas um dos alunos respondeu de maneira apropriada. Nessa questão, não temos a 

tendência de acertos e erros que vimos percebendo.  

A última pergunta do Q1 questionou a situação de uma pessoa estar em Salinas/MG 

em uma noite de Lua Cheia, por volta das 20h. Se ela mandar uma mensagem, via whatsapp, 

para um colega que está em Roma/Itália e pedir para que essa pessoa olhe para o céu. 

Desconsiderando as condições climáticas, esta pessoa verá a Lua com que aspecto? 
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Gráfico 7- Resposta da questão 7. 

Questão 07- Imagine que você esteja em Salinas/MG em uma noite de Lua Cheia, por volta das 20h. 

Se você manda uma mensagem, via whatsapp, para um colega que está em Roma/Itália e pede para 

que ele olhe para céu. Desconsiderando as condições climáticas, esta pessoa verá a Lua com que 

aspecto? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já nessa pergunta, temos que a maioria dos estudantes marcou de forma correta e a 

maioria dos docentes respondeu erroneamente, pois a alternativa correta é a C. Entretanto, 

notamos que os professores e estudantes não conseguem responder perguntas básicas sobre 

Astronomia.  

Ao analisarmos este questionário de forma geral, percebemos a dificuldade dos 

sujeitos pesquisados, em relação a temas de Astronomia básica, como por exemplo: centro do 

universo; fases da Lua e eclipses; e ainda sobre aspectos da Astronomia observacional. 

Pareceu-nos que os professores apresentam a mesma dificuldade dos alunos, indo ao encontro 

com as pesquisa realizada por Longhini (2011) e por Longhini e Mora (2010). Com base 
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nestes resultados, elaboramos uma SD, para tentarmos solucionar em parte esse problema. 

Parte dela segue no próximo item. 

4.2 Atividades desenvolvidas e sua análise 

Nesta parte, apresentamos e detalhamos as atividades desenvolvidas, nos encontros 

com os estudantes do Ensino Médio, tendo como base Silva (2014), para a abordagem dessa 

temática, segundo a concepção dos 3MP.  

4.2.1 Formas dos planetas 

Quando olhamos a nossa volta, parece que estamos vivendo em um mundo plano! 

Não é simples acreditar que andamos sobre uma grande esfera, sem o uso do método 

científico. Em relação a estes argumentos foram desenvolvidas as atividades da etapa 1: 

formas dos planetas.  Seguem os passos, no quadro 2, desta atividade. 

 

Quadro 2- Etapa 1: Forma dos planetas 

Objetivos: 

Compreender que vivemos na superfície de 

um planeta que é esférico e se situa no espaço. 

Observar que não podemos ter certeza da 

forma esférica da Terra, somente por meio de 

observações de fatos cotidianos. 

Problematização Inicial: 

● Em nosso dia a dia, qual é o formato 

do nosso planeta? 

● O que é viver em um planeta? 

● O que é significa planeta para você? 

Organização do Conhecimento: 

Apresentar o processo de construção teórica, 

que permitiu ao homem concluir que a Terra é 

esférica, destacando-se a etimologia da 

palavra planeta. 

Aplicação do Conhecimento: 

Retomar os questionamentos da 

problematização inicial com os alunos. 

Discutir como justificar o formato da Terra 

para uma pessoa leiga do assunto. 

● Realização de júri, com a divisão da 

turma em dois grupos; um grupo defenderá o 

modelo da Terra plana e o outro o da Terra 

esférica. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O quadro 2 mostra o plano de aula da primeira etapa. Para sua formulação, usamos as 

dificuldades apresentadas no Q1 para problematização inicial. Posteriormente, construímos a 

organização do conhecimento, com base nas perguntas iniciais da problematização. Sendo 

identificado neste segundo momento, o processo de construção teórica, que permitiu ao 

homem concluir que a Terra é esférica. 

Na discussão desse tema, promovemos um debate, como aplicação do conhecimento 

adquirido no decorrer da etapa. Dividimos, então, os alunos em dois grupos (Terra Plana x 

Terra Esférica), sujeitos à regra de que os argumentos empregados se restringissem ao século 

XV. Como um dos autores é professor dessa classe, foi percebido que a maioria dos melhores 

alunos da turma estava no grupo Terra Plana. Alguns dos argumentos apresentados pelos 

estudantes são destacados a seguir.  

Para análise, segundo o referencial da Análise de Conteúdo (AC), optamos por criar 

duas categorias: Terra Plana e Terra Esférica e ainda pensamos em duas subcategorias: 

concepções espontâneas e conhecimentos científicos. Nos próximos quadros, 3 e 4, seguem os 

discursos do Júri sobre o formato da Terra.  

Quadro 3- Discurso Terra Plana.  

 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

Terra Plana Concepção 

Espontânea  

1. A Terra é plana, 

é isso que percebemos 

em nosso cotidiano. 

(Argumentação) 

1. Ao 

observamos nossa 

redondeza, temos a 

impressão da Terra 

ser plana.   

Terra Plana Conhecimento 

Científico 

1. O Sol e Lua são 

pequenos, então eles 

não conseguem 

iluminar toda Terra. 

Em relação à 

constelação que são 

vistas só em um 

determinado local, isso 

ocorre, porque as 

estrelas são pequenas e 

fixas. (resposta) 

2. Em relação aos 

eclipses é que existem 

esferas sem luz que 

giram em torno da 

Terra, as pessoas 
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acham que é a sombra 

da Terra. Mas na 

verdade são as 

sombras dessas esferas. 

(resposta) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao analisarmos o quadro acima (quadro 3), percebe-se pela categorização, que temos 

mais concepções cotidianas do que conhecimentos científicos. Isso se justifica, talvez, pelo 

fato da concepção de que a Terra é plana ser do cotidiano. Entretanto, os argumentos usados 

com resposta ao questionamento da Terra Esférica, classificam-se como de caráter científico. 

A seguir, no quadro 4, temos a categorização das respostas do grupo da Terra Esférica.  

Quadro 4- Discursos Terra Esférica 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

Terra Esférica  Concepção 

Espontânea 

1. Se a Terra fosse 

plana o eclipse poderia 

ser visto em todas as 

partes e não somente em 

uma. 

(Resposta a 

argumentação da Terra 

plana) 

 

2. Se a Terra é 

plana, é porque 

ninguém nunca foi ao 

fim do mundo? 

(Resposta a 

argumentação da Terra 

plana) 

Deve-se analisar a 

Terra como um todo 

e não em partes.  

Terra Esférica Conhecimento 

Científico 

1. No eclipse lunar 

acontece quando a 

Terra está na frente da 

Lua, a sombra da Terra 

na Lua é redonda. 

Assim pode ser 

comprova pelo fator do 

desenho que apresenta 

na Lua não é uma 

linha, é esférico.  

(Argumentação)  

2. Olhando um 

barco na linha do 

horizonte, o barco vai 

1. No eclipse 

lunar, a Terra fica 

posicionada à frente 

da Lua, fazendo 

assim uma sombra 

de nosso planeta na 

Lua.  
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desaparecendo aos 

poucos, porque está 

fazendo a curvatura da 

Terra.  

(Argumentação) 

1. Dois séculos 

antes de Cristo já 

provaram que a Terra é 

redonda, o filosofo 

Erastóstenes mediu a 

sombra da Terra e fez o 

cálculo do diâmetro.  

(Argumentação)  

2. Vemos 

constelações diferentes 

em locais diferentes da 

Terra, se a Terra fosse 

plana daria para ver 

todas em qualquer 

lugar do planeta. 

(Argumentação) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No quadro, é claro que a argumentação deste segundo grupo é de cunho mais 

científico, percebe-se, além disso, mais fundamentação e participação do mesmo. Em relação 

aos 3MP, a análise mostra que o objetivo de chegar a uma aplicação do conhecimento foi 

obtido, pois vemos que com os primeiro e segundo momentos pedagógicos, os estudantes 

chegaram a conseguir aplicar a teoria usada, para explicar a pergunta inicial em outras 

situações de seu contexto. Em relação às subcategorias, percebe-se também que os 

argumentos científicos são mais presentes, que as concepções espontâneas.  

  Destacamos o valor didático desse debate, além do seu caráter lúdico, está no fato 

de que abre espaço para que sejam discutidos aspectos da natureza da Ciência e algumas de 

suas vertentes epistemológicas. Essa dinâmica gerou réplicas e tréplicas, enriquecendo o 

debate. Uma vez mais, como aponta a Literatura, Silva (2014), essa atividade confirmou a sua 

potencialidade para despertar nos estudantes a curiosidade sobre um dado tema e, sobretudo, 

possibilitou que fosse introduzido mais um traço do conhecimento científico, mostrando 

assim, o avanço do grupo em relação ao tema.  

4.2.2 Estações do ano, fases da Lua e eclipses 

Uma observação simples, que permite “ver” o movimento do Sol durante o ano, faz-

se por meio do gnômon. Um gnômon consiste de uma haste vertical fincada ao solo. Segundo 
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Oliveira Filho e Saraiva (2003), durante o dia, a haste, ao ser iluminada pelo Sol, forma uma 

sombra, cujo tamanho depende da hora do dia e da época do ano. A direção da sombra ao 

meio-dia real local nos dá a direção Norte-Sul. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no 

nascer e no ocaso do Sol, é mínima ao meio-dia. Ao longo de um ano (a mesma hora do dia), 

a sombra é máxima no Solstício de Inverno (dia que começa o inverno) e mínima no Solstício 

de Verão (dia que começa o verão).  

A bissetriz entre as direções dos raios solares nos dois solstícios marca o tamanho da 

sombra nos equinócios. Observando a variação do tamanho da sombra do gnômon ao longo 

do ano, os antigos determinaram o comprimento do ano das estações, ou ano tropical. 

De acordo com Milone (2003), os primeiros astrônomos começaram a perceber que o 

Sol se movia lentamente contra o fundo do céu, definido pelas estrelas e constelações. Faziam 

isso, observando as constelações que são vistas, na direção do poente, logo após o pôr do Sol. 

Notaram que, gradualmente, as constelações situadas a leste do Sol deixavam de serem vistas, 

devido ao ofuscamento pela claridade solar e que as constelações a oeste do Sol passaram a 

ser visualizadas. 

Nesse contexto de movimentos relativos, apresentamos detalhadamente, no quadro 5, 

a Etapa 2, de nossa sequência, que tratou dos seguintes fenômenos celestes: estações do ano, 

fases da Lua e eclipses.  

Elaboramos, em relação às respostas das questões dois e sete, do Q1 a 

problematização inicial. Indo ao encontro, com Ferreira (2015), que na Problematização 

Inicial, apresenta uma situação-problema, partindo-se de conhecimentos prévios do estudante 

e que estejam relacionadas com os temas de ensino propostos. Já para o segundo momento 

pedagógico, fizemos a explicação teórica dos movimentos de rotação e translação da Terra e a 

formação dos eclipses solar e lunar. Na aplicação do conhecimento, pedimos aos estudantes 

realizarem uma prática que se explica a face negra da Lua. No quadro abaixo (quadro 5), 

temos resumidamente a elaboração desta etapa. 

Quadro 5- Etapa 2: Estações do ano, fases da Lua e eclipses 

Objetivos: 

Identificar os motivos dos eventos 

astronômicos: Estações do Ano, Fases da Lua e 

Eclipses. Compreender o que é o eixo de 

rotação de um planeta e entender por que não é 

verão em toda Terra ao mesmo tempo. 

Problematização Inicial: ● Em que estação do ano está? 

● Por que quando é verão no Brasil é 
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inverno nos Estados Unidos? 

● Por que fica escuro durante o dia? 

● O que é aquela sombra na Lua? 

Organização do Conhecimento: 

● Discorrer sobre o eixo de rotação da 

Terra. 

● Movimentos de rotação e de translação. 

● Skoll, o Deus lobo que comeu o Sol
9
. 

Aplicação do Conhecimento: 

Retomar os questionamentos da 

problematização inicial com os acadêmicos. 

Discutir sobre o eixo de inclinação da Terra e 

mostrar que o Heliocentrismo explica a 

formação de eclipses. 

● Mostrar o eixo de inclinação em outros 

planetas do sistema solar e discutir sobre 

estações do ano nestes planetas. 

● Fazer uma prática sobre a face negra da 

Lua. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.2.3 Galileu Galilei e o Heliocentrismo 

O modelo heliocêntrico foi primeiramente pensando na Grécia, sendo um dos seus 

precursores Aristarco de Samos. Etimologicamente, é fácil ver o significado de 

Heliocentrismo: Hélio, Sol e Centrismo, significando o que está no centro. Conforme Oliveira 

Filho e Saraiva (2003), Galileu Galilei foi um grande defensor desse modelo e tinha como 

argumentos, as fases do planeta Vênus e as Luas do planeta Júpiter.  No quadro 6, estrutura-se 

a última etapa, de acordo com a proposta didática seguida neste trabalho. 

Usamos como ponto inicial para construção dessa etapa, as respostas da questão 5 de 

Q1, que discorre sobre o centro do universo. Definindo a pergunta: onde é o centro do 

Universo; como problematizadora.  

Quadro 6- Etapa 3: Galileu e o Heliocentrismo. 

Objetivos: 

Identificar as causas que levaram Galileu à 

conclusão que a Terra gira em torno do Sol. 

Fazer uma oficina de telescópios refratores. 

Problematização Inicial: 

 Que argumentos você usaria para convencer 

seus colegas de que a Terra gira ao redor do Sol 

e não o Sol gira em torno da Terra? 

 Os planetas giram em torno da Terra? 

                                                           
9
 Segundo a mitologia Viking, Skoll era um Deus lobo que queria comer o Sol.                        
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Organização do Conhecimento: 

 Mostrar que existem luas que giram ao 

redor de Júpiter. 

 Luas de Galileu
 10.

 

 Fases do planeta Vênus. 

Aplicação do Conhecimento: 

 Um exercício interessante é pensar que você 

precisa convencer alguém do século XV a 

aceitar o modelo heliocêntrico. 

 Modelos do Geocentrismo. 

 Construção de um telescópio Refrator. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Segue abaixo a figura 2, que mostra a atividade oficina de telescópio, que foi 

realizada como aplicação do conhecimento adquirido pelos alunos. 

                    

                                                Figura 2- Oficina de Telescópio (Acervo pessoal) 

4.3. VERIFICAÇÃO DA APREDIZAGEM: Café Astronômico  

Para verificação da aprendizagem e aceitabilidade de nossa SD, elaboramos uma 

manhã de reflexão, que deve duração de 50 minutos, ou seja, uma aula do ensino regular, 

sobre os temas estudados anteriormente, intitulado “Café astronômico”. Esse encontro só 

ocorreu três meses após a aplicação da SD, pois queríamos perceber se foi realmente obtida 

uma aprendizagem efetiva dos temas pelos estudantes, que participaram de nossa pesquisa.  

O instrumento para coleta de dados foi um questionário aberto
11

, gravado as 

respostas em áudio, sendo composto por cinco perguntas, sobre os temas já debatidos em 

                                                           
10

 Luas de Galileu são as quatro principais luas do planeta Júpiter, sendo assim chamadas em homenagem ao 

físico italiano que as descobriu.  

11
 Ver apêndice X.  
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nossos encontros anteriores. No contexto desta análise, foram criadas três categorias e 

respectivas subcategorias, conforme codificação, expressos no Quadro 7. 

Quadro 7- Categorias e subcategorias 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS QUESTÕES 

ANALISADAS 

Astronomia 

Observacional 

1. Telescópio 

2. Sem telescópio 

Q1, Q2 e Q4 

Formato da Terra 1. Plana 

2. Esférica 

Q2 e Q3 

Cosmologia 1. Conhecimento Científico 

2. Concepção religiosa. 

3. Ciência e Fé 

Q5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As categorias foram criadas, de acordo com o questionamento feito nas perguntas, já 

as subcategorias, em relação às respostas dos sujeitos entrevistados. No próximo quadro, 8, 

temos a análise da questão 1, que está categorizada como Astronomia observacional, e traz a 

pergunta: Podemos ver os planetas do sistema solar, sem o auxilio de telescópios? Quais? 

Quadro 8- Resposta da questão 1. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

Astronomia 

Observacional 

2. Sem telescópio  Não, eu 

consigo ver só o 

Sol. (1 pessoa) 

 Da pra ver 

um planeta 

também,  

Marte, Vênus e 

Júpiter.  

(5 pessoas).  

 Dá pra ver! 

(Maioria da sala) 

Sem telescópio 

conseguirmos 

observar os planetas 

mais próximos da 

Terra, pois eles 

refletem a luz do 

Sol. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na questão seguinte, questão 2, está classificada como: Astronomia Observacional e 

também formato da Terra, faz a pergunta: Em qual estação do ano estamos? Como se explica 

o fato, de que na Europa, por exemplo, em Roma, está-se em outra estação?  

Quadro 9- respostas questão 2. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

Astronomia 

Observacional 

2. Sem telescópio  Verão!        

(maioria da sala) 

 Pelo fato 

que o Brasil está 

em uma 

determinada 

posição e Roma 

está em outra.       

(3 pessoas) 

Eixo de rotação da 

Terra. 

Formato da Terra 2. Esférica  Se a Terra é 

plana só pode ter a 

mesma estação. 

(5 pessoas) 

Ligação ao formato 

da Terra.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No quadro, pode ser verificado que a rivalidade gerada no júri da aplicação do 

conhecimento da etapa 1 da SD, continua, pois temos uma tendência a ligar a reposta ao 

formato da Terra. Mostrando assim, que os conhecimentos adquiridos tornaram-se efetivos e 

aplicados em outra situação problema, como sugeri Muenchen (2014, p. 620). 

 

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. (Grifo Nosso). 
 

Na próxima questão, retomamos a pergunta inicial, que gerou muita polêmica na 

turma, porém com uma abordagem mais direcionada a diferença entre o formato observado 

em nosso cotidiano, ao formato real de nosso planeta. Segue a questão 3: Qual é o formato da 

Terra, quando observamos em nossa redondeza? E qual é o formato real da Terra? Você 

sabe explicar o motivo dessa diferença? 
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Quadro 10- Respostas questão 3.  

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

 

 

 

Formato da Terra 

 

Plana A Terra é Plana      

(2 pessoas) 

 Pela emoção da 

disputar do júri da 

atividade anterior.  

Esférica A Terra é redonda, 

devido à força da 

gravidade.   

(maioria da sala) 

Devido à força da 

gravidade a Terra é 

esférica.   

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação ao quadro 10, temos a convergência de respostas para o formato redondo 

da Terra. Entretanto, tivemos duas pessoas que ainda afirmaram que o nosso planeta é plano. 

Compreendemos que essas respostas foram dadas pela disputa inicial do júri simulado de 

nossa SD. Já no próximo quadro, temos uma pergunta categorizada com Astronomia 

Observacional. Nela questionamos sobre os modelos heliocêntrico e geocêntrico, modelos que 

foram discutidos na etapa 2 de nossa SD. A questão perguntou: Qual o modelo está correto: o 

Geocentrismo ou o Heliocentrismo? Com base em quais conhecimentos você explica a sua 

resposta? 

Quadro 11- Respostas questão 4. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

 

 

 

Astronomia 

Observacional  

 

1. Telescópio O Heliocentrismo, pois 

ao observamos o 

planeta Júpiter 

observamos luas que 

giram em torno dele. 

(4 pessoas) 

Galileu Galilei que fez 

primeiramente esse 

argumento ao apontar 

uma luneta para Júpiter.  

1. Telescópio O modelo 

heliocêntrico, porém o 

Sol não é o centro do 

universo. (1 pessoa) 

Ligado o Sol como 

centro de gravidade do 

sistema solar. 

2. Sem telescópio Para mim o Sol. 

(2 pessoas) 

Concepção espontânea.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Temos agora que a maioria dos discentes, que responderam à pergunta, tem 

confiança que o modelo heliocêntrico é verdadeiro, porém se levarmos em conta a Terra como 

referencial, por exemplo, para uma observação do céu noturno, teríamos que o modelo mais 

apropriado seria o geocentrismo.  

Na última pergunta do café astronômico, questão 5, foi perguntado à classe sobre a 

origem do universo. Destacamos que as origens históricas das visões cosmológicas estão 

conectadas aos conceitos míticos, que povoaram as religiões dos povos antigos, conforme 

Fernandes (2012). Por outro lado, atualmente, o avanço tecnológico evidencia a grande 

importância da Cosmologia, cabendo à mídia um importante papel na sua disseminação. 

Classificamos essa questão na categoria Cosmologia e subdividimos em: conhecimentos 

científicos, concepção religiosa e Ciência e Fé. 

A pergunta da questão 5, é: Você acha que o universo teve uma origem ou não? Por 

que e/ou como? 

Quadro 12- Respostas da questão 5. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS DISCURSOS NATUREZA DAS 

JUSTIFICATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmologia 

 Conhecimento 

Científico 

Eu acho que 

sempre existiu o 

universo em si, e 

até mesmo o 

próprio Big Bang 

aconteceu no 

universo.  

(1 pessoa) 

Teoria do universo 

sempre existiu 

Concepção religiosa Deus criou tudo, 

Deus criou o 

mundo. 

(5 pessoas) 

Criacionismo 

Ciência e Fé Tinha que ter 

alguma coisa antes 

para ocorra 

qualquer uma das 

teorias (Big Bang 

ou criacionismo). 

(3 pessoas) 

Eu acredito na 

teoria do Big Bang 

e no criacionismo. 

(2 pessoas) 

Teoria do Big Bang  

                                                                           Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Primeiramente gostaríamos de destacar que a discussão dessa pergunta foi a que 

durou maior período, cerca de 20 minutos, cabe ressaltar que todos esses discursos analisados 

juntos tiveram duração de 50 minutos, ou seja, essa pergunta tomou 40% do tempo disponível 

da aula.    

Destacamos que boa parte dos alunos respondeu em termos da subcategoria 

concepção religiosa, sem trazer nenhuma informação científica ou argumento, que provasse 

seu ponto de vista.  

Outra parte, porém, traz termos da Ciência e da religião, subcategoria Ciência e Fé. 

Segundo Wuensche (2003), a teoria do Big Bang propõe que o Universo foi criado a partir de 

um estado inicial extremamente denso e quente, com fótons com energias inimagináveis e 

pares de partículas, sendo criados e aniquilados a cada instante, o chamado “plasma 

primordial”. Deste estado, o Universo começou a expandir-se e a resfriar-se, evoluindo para a 

formação das estrelas, galáxias, buracos negros, planetas etc. Entretanto, três alunos usaram 

em seu discurso a teoria do Big Bang como obra de Deus. Percebemos que, talvez, essa 

relação seja possível de se estabelecer por essa teoria ser do astrônomo e padre, Georges 

Lemaître. Além de ela ser usada em vários discursos de papas da Igreja Católica, como por 

exemplo, do Papa Bento XVI: A mente de Deus esteve por trás de teorias científicas 

complexas como a do Big Bang, e os cristãos devem rejeitar a ideia de que o Universo tenha 

surgido por acaso.
12

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 BENTO XVI, Homilia na solenidade da Epifania (6 de janeiro de 2009).Disponível:  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090106_epifania.html 

Acesso em: 25/06/2018 
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CAPÍTULO 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve como propósito promover o Ensino de Astronomia, a partir do uso 

de recursos diversos, usando os três momentos pedagógicos. Ela foi suscitada pelos desafios 

da sala de aula, na busca por um ensino que se traduza em aprendizagem efetiva. Ao final 

deste trabalho, podemos destacar alguns pontos que se fizeram relevantes no percurso.  

Com os 3MP, conseguimos fazer o aluno ligar os conteúdos ensinados com o seu 

dia-a-dia e assim explicar outros fenômenos científicos envolvidos. Ou seja, com a 

problematização inicial e depois, com a organização do conhecimento, foi possível perceber 

que o estudante conseguiu transformar esse pergunta inicial em outras e ainda ser capaz de 

propor questões a serem resolvidas por eles mesmos.    

Já a sequência didática, nosso produto, é um recurso disponibilizado para a Educação 

em Astronomia. A SD traz uma abordagem, desde temas básicos como fases da Lua, eclipses 

e céu noturno, até temas ligados a criação do cosmo. Pretendemos com ela, contribuir para o 

progresso no Ensino de Astronomia, em especial, em recursos didáticos para professores, de 

Ciências e Geografia, do Ensino Básico.   

Nessa perspectiva, destacamos que nossa pesquisa começou, ao percebemos a 

dificuldade de um grupo de professores, em relação a temas de Astronomia básica. Entretanto, 

devido a não disponibilidade desse grupo, optamos por seguir nossas atividades de pesquisa 

com estudantes do Ensino Médio. Constando mais tarde as mesmas dificuldades em 

interpretações dos temas: fases da Lua, estações do ano e centro do universo, pelos alunos do 

EM.  

Acreditamos, a partir deste trabalho, mais particularmente com nosso produto, a SD, 

ser possível contribuir na elaboração e preparação de aulas de Astronomia, para professores, 

em sua prática docente, numa perspectiva investigativa.  
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ANEXOS 

Anexo I 

 

No anexo 1, temos o termo de consentimento, que foi assinado por cada um dos 

participantes. Para os alunos menores de idade, foi passado para o responsável assinar.  
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Anexo II 

 

No anexo 2, contém a autorização da instituição para a coleta de dados. 
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Anexo III 

 

No anexo 3, contém parecer do comitê de ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice I 

 

No apêndice 1 está o questionário de conhecimentos prévios, aplicado aos 

professores da Educação Básica, que participaram da pesquisa. 
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Gabarito do questionário 1: 

 

Q1 A 

Q2 C 

Q3 E 

Q4 B 

Q5 C 

Q6 A 

Q7 C 
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Apêndice II 

 

No apêndice 2 está o questionário de conhecimentos prévios, que foi aplicado aos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio. 
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Apêndice III 

 

No apêndice III estão os argumentos, que foram fornecidos aos estudantes, para o 

momento do júri, sobre o formato da Terra. Cabe reforçar que foi solicitada aos alunos a 

pesquisa por outros argumentos. 
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Apêndice IV 

 

Neste apêndice, mostramos os materiais usados para a construção do telescópio 

refrator e algumas fotos da oficina. 

 

Materiais utilizados para a construção do telescópio refrator: 

• Tubo PVC de 50 mm e 70 cm de comprimento. 

• Tubo PVC de 40 mm e 70 cm de comprimento. 

• Luva simples de 50 mm de diâmetro. 

• Luva simples de 40 mm de diâmetro. 

• Bucha de redução 40 mm x 32 mm. 

• Lente de óculos divergente 1 grau de 50 mm de diâmetro.  

• Epóxi. 

• Cola de cano PVC. 

• Monóculo. 

• Cartolina preta. 

• Tinta preta. 

 

 

 

Figura 3- Materiais para construção do Telescópio (Acervo Pessoal) 
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Figura 4- Oficina de Telescópio (Acervo Pessoal) 

 

 

 

Figura 5- Oficina de Telescópio (Acervo Pessoal) 
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Apêndice V 

Neste apêndice mostraremos a sequência didática “Visões do Céu”. Ela foi elaborada 

em cima dos 3MP, seguindo um método do livro de Física
13

, dos autores: Delizoicov e 

Angotti (1992).  

1.FORMA DOS PLANETAS: 

Começamos com o tema forma dos planetas, pois é fundamental no nosso dia-a-dia 

fazermos observações do firmamento. O ser humano já sabe sobre o formato esférico da Terra 

há tempos, porém tem surgido recentemente grupos que defendem o formato plano da Terra. 

Tais grupos fazem os questionamentos: O homem foi a Lua? As imagens produzidas pela 

NASA não passam de invenções da computação? A Ciência manipula a realidade de acordo 

com os interesses dos poderosos.  

Sabendo dessas discussões, propomos levantar essa discussão em sala de aula, para 

começamos o estudo de nossa sequência.  

Objetivo: 

Compreender que vivemos na superfície da Terra, esférica e situada no espaço. 

Observe que não podemos ter certeza da forma esférica da Terra, só por meio de observação 

do nosso cotidiano.  

1.1: Problematização Inicial: 

Inicialmente, propomos as questões problematizadoras, ver a tabela 1, sobre o tema 

forma dos planetas. Em seguida, a visualização do vídeo: O mundo redondo de Charlene, 

episódio 38, da série Televisiva Família Dinossauro, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=izFqqsiPyq4.  

 

 

 

                                                           
13

 DELIZOICOV, D. ; ANGOTTI, J. A. P.; Física. São Paulo: Cortez, 1992. 

https://www.youtube.com/watch?v=izFqqsiPyq4
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Tabela 1- Perguntas problematizadoras formato da Terra 

PERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 Em nosso dia-a-dia, qual é o formato do nosso planeta? 

 O que é viver em um planeta? 

 O que é significa planeta para você? 

 Tem como dar a volta ao mundo? 

 O que é um eclipse lunar?  

 A terra se movimenta (gira)?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sugerimos para esse momento uma aula de 50 minutos. Indicamos observar com 

cuidado as repostas, das perguntas iniciais dos alunos, pois com elas que o professor deve 

propor a explicação teórica. Cabe ressaltar que essas perguntas iniciais são só exemplos, 

sendo assim, sugerimos a elaboração de outras perguntas pelos docentes, que estejam mais 

ligadas ao cotidiano de seus alunos.  

1.2: Organização do Conhecimento: 

Desenvolver o conteúdo específico, baseando-se nos objetivos. Destacando como 

chegar à conclusão de que a Terra é esférica, mostrando argumentos para apoiar a Terra plana 

e logo em seguida, para Terra esférica. Para esse momento foi proposta uma aula de 50 

minutos.  

O passo a passo... 

I) A Terra é redonda? 

Quando olhamos a nossa volta, parece que estamos vivendo em um mundo plano! 

Não é simples acreditar que andamos sobre uma grande esfera. Como podemos observar na 

figura abaixo. 
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Figura 6- Horizonte aparentemente plano (Fonte: viveruruguay.com). 

 O filósofo grego Tales de Mileto (que viveu no século VI a. C.) acreditava que a Terra 

era, na verdade, um grande disco chato, num universo infinito de água.  

 

Figura 7- Navios caindo no abismo plano (Fonte: speld.nl) 

Um bom argumento para a esfericidade da Terra foi, sem dúvida, o movimento dos 

navios no oceano. Alguém deve ter percebido que, quando uma embarcação se afasta da 

costa, ela não some do seu horizonte de uma vez e sim aos poucos. A embarcação vai 

parecendo cada vez menor, e as suas partes mais baixas vão desaparecendo primeiro. Isso 

ocorre, pois a superfície do mar não é plana, mas esférica.  
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                                   Figura 8- Navios desaparecendo aos poucos (Fonte: Física em Contextos) 

II) O que são Estrelas Errantes? 

Na Antiguidade, os homens, ao fazerem observações do céu, perceberam muitos 

corpos tais como a Lua, o Sol, as estrelas e cinco estrelas errantes. Estas eram nada mais que 

os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O nome estrela errante foi dado por 

causa dos seus movimentos aparentes no céu do nosso planeta. O movimento desses planetas 

descreve uma “laçada” e depois seguem a sua trajetória, ao contrário das estrelas, como 

podemos observar na figura abaixo.  

 

Figura 9- Laçada dos planetas (Fonte: IAG-USP) 
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1.3: Aplicação do Conhecimento: 

 Primeiramente deve-se rediscutir as questões da problematização inicial com os 

alunos. Discutir como explicar o formato da Terra para uma pessoa comum, que não conhece 

muito sobre Ciências.  

 Um exercício interessante é pensar que você precisa convencer alguém com 

argumentos e fatos, não basta dizer que a Terra é esférica por causa de provas da 

Ciência (quais são estas?) ou das observações feitas por telescópios (isso não é 

observação cotidiana!).  

 Júri com a divisão da turma em dois grupos, onde um grupo defenderá o modelo de 

que a Terra é plana e o outro de que a Terra é esférica. Cada um com suas respectivas 

justificativas. 

 Segue abaixo, alguns argumentos para Terra plana e a Terra esférica. Porém indicamos 

ao professor pedir aos seus alunos, que façam uma pesquisa, sobre os possíveis argumentos 

encontrados, sobre cada um dos diferentes formatos da Terra e depois, analise estes 

argumentos dos estudantes antes do debate. 

 

Tabela 2- Argumentos para júri 

Argumentos da Terra Plana 

 Navios que iam até muito longe e não voltavam. A Terra é plana e eles caiam 

no fim do mundo. 

 Em nosso cotidiano vemos a Terra plana. 

 A Terra é redonda, mas chata, pois nos eclipses da Lua, a sombra projetada 

pela Terra é sempre redonda. 

 A Terra é plana, pois assim respeita as sagradas escrituras, onde o céu fica 

acima e o inferno abaixo. 

 Segundo o Filósofo Aristóteles (IV a.C) a Terra é plana e está no centro do 

universo.  

Argumentos da Terra Esférica 

 Em navios que se afastam do porto, sempre a parte de baixo desaparece 

primeiro que a parte de cima. 

 Variação da latitude astronômica. 

 Navegadores que fizeram a volta ao mundo. 

 Nos eclipses da Lua, a sombra projetada pela Terra é sempre redonda.  
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 Erastóstenes (II a.C) mediu o raio da Terra (cerca de 40 km). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Também sugerimos para o júri, uma aula de 50 minutos ou duas aulas seguidas para 

não queb2rar a lógica do júri.  

2. ESTAÇÕES DO ANO, FASES DA LUA E ECLIPSES: 

Os primeiros astrônomos começaram a perceber que o Sol se movia lentamente 

contra o fundo do céu, definido pelas estrelas e constelações. Faziam isso, observando as 

constelações que são vistas, na direção do poente, logo após o pôr do Sol. Notaram que, 

gradualmente, as constelações situadas a leste do Sol deixaram de serem vistas, devido ao 

ofuscamento pela ou da claridade solar e que, as constelações a oeste do Sol passaram a ser 

visualizadas. 

Objetivo:  

 Identificar os motivos dos eventos astronômicos: Estações do Ano, Fases da Lua e 

Eclipses. Compreender o que é o eixo de rotação de um planeta e entender porque não é verão 

em toda Terra ao mesmo tempo. 

2.1 Problematização Inicial: 

Para problematizar esta segunda etapa, propôs-se o trecho do vídeo: Deus criou o 

Universo? Parte 1, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WB83V0WQtUI&list=PLA4BECE8055AD1D16. 

Em seguida, indicamos discutir as questões abaixo, tabela 3, com os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WB83V0WQtUI&list=PLA4BECE8055AD1D16
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Tabela 3- perguntas problematizadoras: estações do ano e eclipses  

PERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

  Em que estação do ano se está? 

 Por que quando é verão no Brasil é inverno nos Estados Unidos? 

 Por que fica escuro durante o dia? 

 O que é a Lua de sangue?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sugerimos que a problematização dessa etapa seja de uma aula de 50 minutos ou no 

mínimo 30 minutos.  

2.2 Organização do Conhecimento: 

Desenvolver o conteúdo específico, baseando-se nos objetivos. Destacar sobre o eixo 

de rotação da Terra.  

O passo a passo... 

2.2.1 As Fases da Lua 

O percurso da Lua ao redor da Terra, ao longo do seu movimento de translação, passa 

por um ciclo de fases, durante o qual sua forma parece variar gradativamente. O ciclo 

completo dura aproximadamente 29,5 dias, chamado esse ciclo completo de lunação. Esse 

fenômeno é bem compreendido desde a Antiguidade. As fases da Lua resultam do fato de que 

ela não é um corpo que tem luz própria, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol. 

Culturalmente, apenas as quatro fases mais características, ver figura 2, do ciclo são 

lembradas - Lua Nova, Quarto-Crescente, Lua Cheia e Quarto-Minguante. Estas fases 

recebem nomes, mas a porção que vemos iluminada da Lua, que é a sua fase, varia de dia para 

dia. Por essa razão, os astrônomos definem a fase da Lua em termos de número de dias 

decorridos, desde a Lua Nova (de 0 a 29,5) e em termos de fração iluminada da face visível 

(0% a 100%). Recapitulando, fase da Lua representa o quanto da face iluminada pelo Sol está 

na direção da Terra. 
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Figura 10- Fases da Lua (Fonte: CDCC/USP) 

2.2.2 Os Eclipses solar e lunar 

Segundo a mitologia, Viking Skoll era um Deus lobo, que queria comer o Sol. No 

contexto os Vikings faziam muito barulho para correr com lobo - esta frase está sem sentido e 

não entendi e não comer o Sol, entretanto eles não sabiam que esse acontecimento não tinha 

ligação com o barulho feito por eles. Hoje sabemos que o escurecimento do Sol, durante o dia, 

trata-se de um eclipse solar, onde a Lua fica à frente do Sol, fazendo assim uma sombra na 

Terra. 

Para a explicação de como acontecem os eclipses, sugerimos usar o simulador: eclipse, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como mostra a Figura 6. Com essa simulação, 

você conseguirá mostrar de forma simples e eficiente como ocorrem os eclipses. 

 

Figura 11- Simulador de eclipses (Acervo pessoal) 
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2.2.3 As estações do ano 

Uma observação simples, que permite “ver” o movimento do Sol durante o ano, faz-

se por meio do gnômon. Um gnômon consiste de uma haste vertical fincada ao solo. Segundo 

Oliveira Filho e Saraiva (2003), durante o dia, a haste, ao ser iluminada pelo Sol, forma uma 

sombra, cujo tamanho depende da hora do dia e da época do ano. A direção da sombra ao 

meio-dia real local nos dá a direção Norte Sul. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no 

nascer e no ocaso do Sol, e é mínima ao meio-dia. Ao longo de um ano (à mesma hora do 

dia), a sombra é máxima no Solstício de Inverno, e mínima no Solstício de Verão.  

A bissetriz, entre as direções dos raios solares nos dois solstícios, marca o tamanho 

da sombra nos equinócios. Observando a variação do tamanho da sombra do gnômon ao 

longo do ano, os antigos determinaram o comprimento do ano das estações, ou ano tropical. 

De acordo com Milone (2003), os primeiros astrônomos começaram a perceber que o 

Sol se movia lentamente contra o fundo do céu, definido pelas estrelas e constelações. Faziam 

isso, observando as constelações que são vistas, na direção do poente, logo após o pôr do Sol. 

Notaram que, gradualmente, as constelações situadas a leste do Sol deixavam de serem vistas, 

devido ao ofuscamento da claridade solar e que as constelações a oeste do Sol passavam a 

serem visualizadas. 

O inverno neste ano começou, exatamente às 07h07 do dia 21/06/2018. Os raios 

solares atingiram o hemisfério Sul da Terra menos diretamente do que nos outros dias do ano. 

Esse acontecimento é chamado de Solstício de Junho, mas é culturalmente conhecido por 

marcar o início do inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte.  
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 Figura 12- Estações do Ano (Fonte: IAG-USP). 

Esse fenômeno é causado por dois motivos: o movimento de translação da Terra ao 

redor do Sol e a inclinação do eixo de rotação terrestre. Ao contrário do que muitas pessoas 

pensam, as estações do ano nada têm nada a ver com a aproximação maior ou menor entre a 

Terra e o Sol.  

A figura acima ajuda a compreender o fenômeno. Para dar uma volta ao redor do Sol, 

a Terra leva 365 dias e mais seis horas. Durante essa viagem, a inclinação do eixo não muda e 

sempre parece apontar para a mesma posição no espaço. Essa inclinação, que é de 23.5 graus, 

faz com que ocorra uma variação da incidência de raios solares durante o ano. 

Para maior compreensão desse fenômeno celeste, sugerimos a visualização da 

simulação: 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/eclipticsimulator.html.  

Também sugerimos para a organização do conhecimento dessa etapa uma aula de 50 

minutos. 

2.3 Aplicação do Conhecimento: 

Para finalizar a etapa, propomos o problema: por que a Lua tem uma face negra?
14

.  Para 

a resolução, deve-se fazer com que os alunos analisem os movimentos de rotação e translação 

da Lua em torno da Terra.   

                                                           
14

 Face negra ou lado oculto da Lua é o hemisfério lunar que não pode ser vista da Terra, em decorrência da Lua 

estar em rotação sincronizada com a Terra. 

http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/eclipticsimulator.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lunar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rota%25C3%25A7%25C3%25A3o_sincronizada
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Uma boa maneira de analisar esses movimentos é colocar um estudante no centro da sala, 

com uma bola de isopor e mandar outro aluno fazer um movimento de rotação e translação ao 

redor do primeiro, com uma lanterna. Informando que para isso, o estudante que estiver se 

movimentando deve sempre estar apontando a lanterna para a mesma face do isopor.  

Sugerimos que a aplicação do conhecimento seja orientado pelo professor, para que os 

alunos consigam fazer essas atividades em casa. 

3. GALILEU GALILEI E O HELIOCENTRISMO 

Objetivo:  

Identificar as causas que levou Galileu a conclusão de que a Terra gira em torno do 

Sol. Discutir sobre o centro do universo. E ainda fazer uma oficina de telescópios refratores 

de baixo custo. 

3.1 Problematização Inicial: 

Na primeira aula dessa etapa, propomos começar com as perguntas da tabela 4. 

Sugerimos uma discussão de cerca de 20 minutos. 

Tabela 4- Perguntas problematizadoras- centro do universo 

PERGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 Os planetas giram em torno da Terra? 

 Qual é o centro do Universo a Terra ou o Sol? Ou seria em outro lugar?  

 O Universo é finito ou infinito? 

 O Universo teve origem? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.2 Organização do Conhecimento 

Discutir sobre as questões que levaram ao modelo geocêntrico e ao heliocêntrico. 

Identificar as causas que levou Galileu a conclusão de que a Terra gira em torno do Sol. 

Destacar que existem Luas que giram ao redor de Júpiter e que o planeta Vênus tem fases 

como a Lua.  
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O passo a passo... 

O modelo do Heliocentrismo foi primeiramente pensando pelo grego Aristarco de 

Samos, onde este modelo propõe o Sol no centro do Cosmo. Se pensarmos etimologicamente, 

é fácil ver o significado de Heliocentrismo: Hélio: do grego Sol e Centrismo: o que está no 

centro. Galileu Galilei foi um grande defensor desse modelo. Ele tinha alguns argumentos 

como as fases do planeta Vênus e as luas do planeta Júpiter. Na figura 8 temos os dois 

modelos.  

 

Figura 13- Helio e Geocentrismo (Fonte: INEP). 

Já as origens históricas das visões cosmológicas estão conectadas aos conceitos 

míticos, que povoaram as religiões dos povos antigos, conforme Fernandes (2010). Por outro 

lado, atualmente, o avanço tecnológico evidencia a grande importância da Cosmologia, 

cabendo à mídia um importante papel na sua disseminação. Relembremos que a teoria Big 

Bang tornou-se tema de abertura de um famoso programa humorístico da TV americana. 

Segundo Wuensche (2003), a teoria do Big Bang propõe que o Universo foi criado a 

partir de um estado inicial extremamente denso e quente, com fótons com energias 

inimagináveis e pares de partículas, sendo criados e aniquilados a cada instante, o chamado 

“plasma primordial”. Deste estado, o Universo começou a expandir-se e resfriar-se, evoluindo 

para a formação das estrelas, galáxias, buracos negros, planetas etc. Na figura 9, temos o 

modelo teórico da expansão do Universo desde o Big Bang. 
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Figura 14- Expansão do Universo (Fonte: scientific american). 

3.3 Aplicação do Conhecimento 

Para finalizar a etapa, retomamos o problema, as Luas de Galileu. Para sua resolução, 

propomos aos alunos, a construção de um telescópio refrator de baixo custo. Com base no 

modelo do telescópio, em Canalle (1994), Canalle (2005) e de Iachel (2009). Sugerimos ainda 

assistir o vídeo do Canal manual do Mundo que mostra a montagem do telescópio passo a 

passo, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=quP7pOORCv0 

Nessa última etapa, foram necessárias duas aulas, sendo a primeira para a 

problematização e a organização do conhecimento e a outra para a aplicação do 

conhecimento. E ainda se faz necessário outro momento, para a observação do céu noturno, 

escolha um dia que não tenha nuvens no céu. Para conhecer melhor o céu noturno você pode 

baixar o aplicativo Sky Map, que é simulador do céu noturno em tempo real. 
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Apêndice VI 

Plano de aula da primeira etapa.  

PLANO DE AULA 

 

Disciplina: _____________                             Data/Período: _____/______/_______ 

Ano de Escolaridade: __________                 Turma: ______________                                                                   

Professor: ________________ 

 

Eixo Temático/Conteúdo: O Mundo Muito Grande 

Recursos Didáticos: Aulas expositivas, uso de slides, vídeos, ensino por investigação 

a partir de perguntas chaves e de experimentos de baixo custo, sequência didática 

“visões no céu”, júri simulado e ainda pesquisas para casa.  

Metodologia: Ensino de Ciências com diálogo entre professor e alunos, com base no 

modelo de aprendizagem dos três momentos pedagógicos (3MP). O procedimento 

didático dos 3MP, que foi desenvolvido pelos professores Demétrio Delizoicov (1982) 

e Angotti (1982). Esse procedimento didático consiste em: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.  

Avaliação: Atividades em sala de aula, júri simulado, dialogo participativo do aluno e 

perguntas avaliativas para a turma e pesquisas para casa.  

Atividades Anexas:  

Objetivos: Descritores/Habilidades que serão trabalhadas durante a semana: 

 

 Compreender a esfericidade da Terra. 

 Compreender que vivemos na superfície de uma Terra que é esférica e se situa 

no espaço.  
 Saber que as evidências da esfericidade da Terra e construção histórica desse 

modelo de Terra.   

 Compreender o eclipse lunar e relacioná-lo ao formato da Terra. 
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Apêndice VII 

Plano de aula da segunda etapa.  

PLANO DE AULA 

 

Disciplina: _____________                                              Data/Período: 

_____/______/_______ 

Ano de Escolaridade: __________                                  Turma: ______________                                                                   

Professor: ________________ 

 

Eixo Temático/Conteúdo: As estações do ano, Fases da Lua e eclipses  

Recursos Didáticos: Aulas expositivas, uso de slides, vídeos, ensino por investigação 

a partir de perguntas chaves e de experimentos de baixo custo, sequência didática 

“visões no céu”, simulações computacionais e ainda pesquisas para casa.  

Metodologia: Ensino de Ciências com diálogo entre professor e alunos com base no 

modelo de aprendizagem dos três momentos pedagógicos (3MP). O procedimento 

didático dos 3MP, que foi desenvolvido pelos professores Demétrio Delizoicov (1982) 

e Angotti (1982). Esse procedimento didático consiste em: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.  

Avaliação: Atividades em sala de aula, dialogo participativo do aluno e perguntas 

avaliativas para a turma e pesquisas para casa.  

Atividades Anexas:  

Objetivos: Descritores/Habilidades que serão trabalhadas durante a semana: 

 

 Compreender a rotação da Terra e seus movimentos. 

 Saber que as evidências das estações do ano e como perceber em qual estação 

do ano estamos.   

 Compreender as fases da Lua. 
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Apêndice VIII 

Plano de aula da terceira e última etapa de nossa sequência didática.  

PLANO DE AULA 

 

Disciplina: _____________                                              Data/Período: 

_____/______/_______ 

Ano de Escolaridade: __________                                  Turma: ______________                                                                   

Professor: ________________ 

Eixo Temático/Conteúdo: O Modelo Heliocêntrico   

Recursos Didáticos: Aulas expositivas, uso de slides, vídeos, ensino por investigação 

a partir de perguntas chaves e de experimentos de baixo custo, sequência didática 

“visões no céu”, simulações computacionais e ainda pesquisas para casa.  

Metodologia: Ensino de Ciências com diálogo entre professor e alunos com base no 

modelo de aprendizagem dos três momentos pedagógicos (3MP). O procedimento 

didático dos 3MP, que foi desenvolvido pelos professores Demétrio Delizoicov (1982) 

e Angotti (1982). Esse procedimento didático consiste em: problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.  

Avaliação: Atividades em sala de aula, dialogo participativo do aluno, construção de 

um telescópio de baixo custo e perguntas avaliativas para a turma e pesquisas para 

casa.  

Atividades Anexas:  

Objetivos: Descritores/Habilidades que serão trabalhadas durante a semana: 

 

 Diferenciar os modelos geocêntrico e heliocêntrico do Universo e reconhecê-

los como modelos criados a partir de referenciais diferentes. 

 Explicar as evidências e argumentos usados por Galileu a favor do 

heliocentrismo (noção de inércia e observações ao telescópio da aparência da 

Lua, fases do planeta Vênus e satélites de Júpiter). 

 Reconhecer a força gravitacional como causa da queda dos objetos 

abandonados nas proximidades da superfície da Terra em direção ao seu 

centro. 

 Saber sobre ideias de criação do cosmo e entender sobre a teoria do Big Bang.  
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Apêndice IX 

Neste apêndice, apresentamos alguns exercícios para o uso em atividades em sala de 

aula e até mesmo para uma avaliação tradicional.  

 

Visões do Céu: Questões para estudo 

 

Questão 1. Qual é a forma da Terra para você?  

Questão 2. Em nossa dia-a-dia, qual é o formato da Terra que você observa?    

Questão 3. Qual a relação entre da questão 1 e 2? Há incoerências?      

Questão 4. Apresente explicações sobre o porquê do formato da Terra que você respondeu, 

com base em argumentos que envolvem nossa observação cotidiana. Em sua explicação, é 

interessante pensar que você precisa convencer alguém com argumentos e fatos, não basta 

dizer que a Terra é esférica por causa de provas da Ciência (quais são estas?) ou das 

observações feitas por telescópios (isso não é observação cotidiana!). 

 

Questão 5. (Enem) Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se 

deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do Sol. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1996. 

A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? 

a) Achatamento de suas regiões polares. 

b) Movimento em torno do seu próprio eixo. 

c) Arredondamento de sua forma geométrica. 

d) Variação periódica de sua distância do Sol. 

e) Inclinação em relação ao seu plano de órbita. 
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Questão 6. (Enem) O texto foi extraído da peça Tróilo e Créssida de William Shakespeare, 

escrita, provavelmente, em 1601. 

“Os próprios céus, os planetas, e este centro 

reconhecem graus, prioridade, classe, 

constância, marcha, distância, estação, forma, 

função e regularidade, sempre iguais; 

eis porque o glorioso astro Sol 

está em nobre eminência entronizado 

e centralizado no meio dos outros, 

e o seu olhar benfazejo corrige 

os maus aspectos dos planetas malfazejos, 

e, qual rei que comanda, ordena 

sem entraves aos bons e aos maus." 

(personagem Ulysses, Ato I, cena III). 
SHAKESPEARE, W. Tróilo e Créssida: Porto: Lello & Irmão, 1948. 

A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria 

(A) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu. 

(B) da reflexão da luz do árabe Alhazen. 

(C) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. 

(D) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei. 

(E) da gravitação universal do inglês Isaac Newton. 

 

Questão 7. (UFPE) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas. 

(  ) A forma da Terra é sem dúvida esférica, porém por não ser uma esfera perfeita, pois há 

um pequeno achatamento nos polos .  

(  ) O ano-luz é a distância percorrida por um raio luminoso, em um ano. 

(  ) O sistema geocêntrico, que teve em Cláudio Ptolomeu seu principal defensor, considerava 

a Terra em estado imóvel, no centro do universo, tendo a girar em torno de si os astros então 

conhecidos.  

(  ) A duração do movimento de rotação da Terra depende de um ponto referencial. Se este 

ponto for o Sol a sua duração será de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 

 

Questão 8. O modelo cosmológico de Aristóteles permaneceu como modelo reconhecido 

sobre a estrutura do Universo por mais de 3000 anos. Mas com o decorrer do tempo outros 

modelos surgiram buscando explicar o Universo, como por exemplo: o geocentrismo e o 

heliocentrismo. Explique no que se baseia cada um destes modelos. 
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Questão 9. (OBA) Escreva CERTO ou ERRADO na frente de cada frase. 

 

. . . . . . . No inverno do hemisfério Norte ou Sul a Terra está passando muito longe do Sol. 

. . . . . . . . No verão do hemisfério Norte ou Sul a Terra está passando pertinho do Sol. 

. . . . . . . . O Sol gira ao redor da Terra, isso explica a alternância entre dia e noite. 

. . . . . . . . O Sol se põe todo dia no ponto cardeal Oeste. 

. . . . . . . . O Sol nasce todo dia no ponto cardeal Leste. 

 

Questão 10. (OBA) Astronomia Grega. O astrônomo grego Aristarco, de Samos, que viveu 

por volta de 310 a.C até 230 a.C, é famoso por ter proposto um sistema de mundo 

heliocêntrico. Num sistema heliocêntrico o Sol é o centro do Universo e, portanto, a Terra se 

move ao redor do Sol. Na época, o sistema mais aceito era o geocêntrico, em que a Terra não 

se move e ocupa o centro do Universo conhecido. Na época, os gregos não adotaram o 

Sistema Heliocêntrico. O Sistema Geocêntrico continuou sendo o mais aceito nos séculos 

seguintes, até ao menos, a queda do Império Romano do Ocidente, quando, então, até a 

esfericidade da Terra não era mais unanimemente aceita. O heliocentrismo só voltou a ser 

fortemente defendido após a reintrodução do geocentrismo (ocorrida na transição da Alta para 

a Baixa Idade Média), já durante o Renascimento, a partir do século XV, por pensadores 

famosos como Copérnico e Galileu. Houve muitos fatores que levaram os gregos a preferirem 

o geocentrismo. Um deles tem a ver com a paralaxe, discutida na primeira questão. Como 

vimos, um método utilizado para obter paralaxes é utilizando o tamanho da órbita terrestre. 

Por outro lado, é imaginável que se possa medir paralaxes também utilizando diferentes 

localidades na superfície da Terra. Em qual sistema, heliocêntrico ou geocêntrico, seria mais 

fácil observar as paralaxes? Por quê? 

a) No Sistema Heliocêntrico, uma vez que o deslocamento da Terra ao longo de sua 

órbita é muitas ordens de grandeza maior do que qualquer distância possível sobre a 

superfície da Terra.  

b) No Sistema geocêntrico, uma vez que o deslocamento da Terra ao longo de sua órbita 

é muitas ordens de grandeza maior do que qualquer distância possível sobre a superfície 

da Terra. 

c) No Sistema Heliocêntrico, uma vez que o deslocamento da Terra ao longo de sua 

órbita não é de grandeza maior do que qualquer distância possível sobre a superfície da 

Terra. 

d) No Sistema geocêntrico, uma vez que o deslocamento da Terra ao longo de sua órbita 

não é de grandeza maior do que qualquer distância possível sobre a superfície da Terra. 
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Questão 11. A principal explicação para a ocorrência do verão no nosso planeta: 

a) Proximidade da Terra ao Sol no mês de janeiro 

b) A órbita da Terra é elíptica 

c) Inclinação da Terra 

d) A Terra está no periélio em janeiro 

 

Questão 12. Coloque V quando a afirmativa for verdadeira e F quando a afirmativa for falsa. 

a) (    ) As marés são mais intensas nas fases Cheia e Nova da Lua. 

b) (   ) O modelo astronômico de Ptolomeu era heliocêntrico, considerava o Sol o centro do 

universo. 

c) (  ) Tycho Brahe coletou inúmeros dados astronômicos sobre a posição das estrelas e 

planetas, depois utilizados por Johannes Kepler na criação das suas leis. 

d) (  ) Copérnico, assim como Galileu, enfrentaram a igreja católica e publicaram seus 

trabalhos científicos que iam contra o heliocentrismo e iam a favor do geocentrismo 

 

GABARITO 

Questão 05- B 

Questão 06- C 

Questão 07-  

( V ) A forma da Terra é sem dúvida esférica, porém por não ser uma esfera perfeita, pois há 

um pequeno achatamento nos polos .  

( V ) O ano-luz é a distância percorrida por um raio luminoso, em um ano. 

( V ) O sistema geocêntrico, que teve em Cláudio Ptolomeu seu principal defensor, 

considerava a Terra em estado imóvel, no centro do universo, tendo a girar em torno de si os 

astros então conhecidos.  

( V ) A duração do movimento de rotação da Terra depende de um ponto referencial. Se este 

ponto for o sol a sua duração será de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 

Questão 08-  

Geocentrismo- Foi proposto por vários filósofos da antiguidade até chegar ao mais completo 

conhecido na antiguidade, o de Claudis Ptolomeu (90 d.C. – 168 d.C.), filósofo grego que 

viveu em Alexandria, no Egito. Em seu tratado de Astronomia, Ptolomeu descreve a Terra 

como esférica e imóvel, localizada no centro do Universo, com todo o cosmos girando em 

torno dela a cada 24 horas. Cada astro tinha uma órbita circular, em ordem de distância da 

Terra: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, por fim, a esfera das estrelas.  
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Heliocentrismo- Teoria proposta pelo cónego da Igreja Católica e astrônomo polonês Nicolau 

Copérnico (1473-1543), propõe que o Sol era o centro do Universo e todos os planetas 

estavam presos a esferas cristalinas que giravam ao seu redor. Essa visão do Universo acabou 

substituindo, após algum tempo, a de Ptolomeu.  

Questão 09- (OBA) Escreva CERTO ou ERRADO na frente de cada frase. 

Errado No inverno do hemisfério Norte ou Sul a Terra está passando muito longe do Sol. 

Errado No verão do hemisfério Norte ou Sul a Terra está passando pertinho do Sol. 

Errado O Sol gira ao redor da Terra, isso explica a alternância entre dia e noite. 

Errado O Sol se põe todo dia no ponto cardeal Oeste. 

Errado O Sol nasce todo dia no ponto cardeal Leste. 

Questão 10- A 

Questão 11- C 

Questão 12-  

a) ( V ) As marés são mais intensas nas fases Cheia e Nova da Lua. 

b) ( F ) O modelo astronômico de Ptolomeu era heliocêntrico, considerava o Sol o centro do 

universo. 

c) ( V ) Tycho Brahe que coletou inúmeros dados astronômicos sobre a posição das estrelas e 

planetas, depois utilizados por Johannes Kepler na criação das suas leis. 

d) ( F ) Copérnico, assim como Galileu, enfrentaram a igreja católica e publicaram seus 

trabalhos científicos que iam contra o heliocentrismo e iam a favor do geocentrismo 
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Apêndice X 

 

 
QUESTIONÁRIO SOBRE CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS DE 

ASTRONOMIA- “CAFÉ ASTRONÔMICO”.    

                      

 

1. Podemos ver os planetas do sistema solar, sem o auxilio de telescópios? Quais? 

 

2. Em qual estação do ano estamos? Como se explica o fato, de que na Europa, por 

exemplo, em Roma, está-se em outra estação?  

 

3. Qual é o formato da Terra, quando observamos em nossa redondeza? E qual é o 

formato real da Terra? Você sabe explicar o motivo dessa diferença?  

 

4. Qual o modelo está correto: o Geocentrismo ou o Heliocentrismo? Com base em quais 

conhecimentos você explica a sua resposta? 

 

5. Você acha que o universo teve uma origem ou não? Por que e/ou como? 

 

 

 

 

 


