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RESUMO 

A Astronomia, no Ensino Fundamental, tem sua importância reconhecida pelo PCNs 
(Parâmetros Curriculares Nacionais): “Observar não significa apenas ver, e sim buscar 
ver melhor, encontrar detalhes no objeto observado”. No entanto, o conteúdo de 
Astronomia não é estudado nos cursos de formação e capacitação de professores, de 
maneira satisfatória, visto que muitos professores que ministram esse conteúdo dizem 
possuir dificuldade ou conhecimento insuficiente para o Ensino de Astronomia. Além 
disso, os livros didáticos trazem diversos erros conceituais, que reforçam as 
concepções alternativas desses profissionais. É preciso, portanto, buscar soluções 
para esse problema e este trabalho tem por objetivo criar um curso de formação de 
professores, com base na correção dos erros conceituais encontrados em livros 
didáticos, resultando na produção de um livro, contemplando os temas: Estações do 
Ano, Eclipses e Fases da Lua e Formação de Tempestades, além de uma 
caracterização do Sistema Solar e fenômenos astronômicos e climáticos, 
contextualizados a outros planetas do nosso Sistema. O curso foi aplicado aos 
formandos em Licenciatura dos cursos de Biologia, Física e Química, da Universidade 
Federal de Ouro Preto, juntamente com dois questionários para avaliação do 
conhecimento dos alunos e satisfação do curso, respectivamente. Para analisar as 
respostas aos questionários, utilizamos como referencial teórico a Análise de 
Conteúdo, de Bardin, lendo e interpretando cada uma das respostas, inferindo nos 
significados que elas nos traziam, ao mesmo tempo levando em consideração o 
contexto dos alunos e a Literatura sobre o assunto. Encontramos em todas as 
perguntas do questionário a presença de respostas com concepções alternativas, 
sendo levadas em consideração durante a elaboração do livro. Além disso, diversas 
sugestões foram apontadas no questionário de satisfação, como aumento da carga 
horária do curso e utilização de outras metodologias, como modelos tridimensionais 
(físicos e digitais) e outras mídias, como vídeos. Apesar de um limitado tempo 
disponível, para a realização do curso e confecção do livro, o produto se mostra como 
uma fonte confiável e abrangente de um conteúdo teórico sobre o nosso Sistema 
Solar, servindo como uma ótima base para professores de Ciências do Ensino 
Fundamental II. 
 
Palavras-chave: Análise de Conteúdo, Ensino de Astronomia, Ensino de Ciências, 
Formação de Professores. 
  



 
 

ABSTRACT 

Astronomy in the Elementary School has its importance recognized by the PCN 
(Nacional Curriculum Parameters): “observe does not only mean seeing, but seeking 
to see better, to find details in the observed object”. However, the content of Astronomy 
is not studied satisfactorily in the courses of formation and qualification of teachers, 
since many teachers who teach this content say they have enough difficulty or 
knowledge for the Teaching of Astronomy. In addition, textbooks bring several 
conceptual errors, which reinforce the alternative conceptions of these professionals. 
It is therefore necessary to seek solutions to this problem and this work aims to create 
a teacher training course, based on the correction of conceptual errors found in 
textbooks, resulting in the production of a book, covering the following themes: 
Seasons of the Year, Eclipses and Phases of the Moon, and Formation of Storms, 
besides a characterization of the Solar System and astronomical and climatic 
phenomena, contextualized to other planets of our System. The course was applied to 
undergraduate students in the Biology, Physics and Chemistry courses of the 
Universidade Federal de Ouro Preto, together with two questionnaires to evaluate 
students' knowledge and course satisfaction, respectively. To analyze the answers to 
the questionnaires, we used Bardin's Content Analysis as a theoretical reference, 
reading and interpreting each one of the answers, inferring in the meanings they 
brought us, while considering the context of the students and the Literature on the 
subject matter. We found in all the questions of the questionnaire the presence of 
answers with alternative conceptions, being considered during the elaboration of the 
book. In addition, several suggestions were pointed out in the satisfaction 
questionnaire, such as increasing the course load and using other methodologies, 
such as three-dimensional models (physical and digital) and other media, such as 
videos. Despite the limited time available for the course and preparation of the book, 
the product shows itself as a reliable and comprehensive source of theoretical content 
about our solar system, serving as a great base for elementary school science 
teachers. 
 
Keywords: Content Analysis, Teaching of Astronomy, Teaching Sciences, Teacher 
Training. 
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 INTRODUÇÃO 

Apesar de ter reconhecida importância pelos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), o Ensino de Astronomia, no nível Fundamental, não é realizado de 

maneira eficiente ou simplesmente nem é ministrado. Além disso, o respectivo 

conteúdo não é estudado nos cursos de formação e capacitação de professores, 

satisfatoriamente, visto que muitos professores que ministram esse conteúdo, dizem 

possuir dificuldade ou falta de conhecimento suficiente para o Ensino de Astronomia 

(SBPC, 2005 apud LANGHI e NARDI, 2010). 

 

 Justificativa 

Diversos estudos mostram a dificuldade e a falta de conhecimento no campo 

do Ensino da Astronomia, dentre eles, são notáveis os de Nardi (1989) e Thomaz e 

Panzera (1995), que mostram os erros conceituais em relação à forma da Terra e seu 

campo gravitacional; um levantamento de Bisch (1998), que abrange diversos 

aspectos da Terra como posição, paralelos, fenômenos como eclipses e estações do 

ano etc. Por fim, Leite e Hosoume (2007), em uma pesquisa na forma de entrevista, 

mostram que a maioria dos professores de Ciências não possui uma visão científica 

da Terra e do Universo. 

De acordo com Iachel e Nardi (2009) e Langhi e Nardi (2010), muitos desses 

problemas relacionados a essas concepções alternativas e erros conceituais vêm da 

formação do professor de Ciências, que muitas vezes não possui conteúdo específico 

de Astronomia em seu currículo. Um exemplo é o caso de Biologia que, no trabalho 

de Leite e Hosoume (2007), é mostrado que a maioria dos professores de Ciências 

não possui habilitação em Licenciatura e, por conta disso, acabam não tendo 

confiança ao lecionar sobre o assunto. Os livros didáticos também apresentam 

problemas no Ensino de Astronomia, como mostra Langhi e Nardi (2007). Muitos 

desses livros não trazem um conteúdo satisfatório de Astronomia, além de conter 

dados equivocados ou errados, que levam a uma interpretação errônea dos 

conteúdos. 

Como esses erros conceituais fazem parte, tanto do conhecimento dos 

professores, quanto dos alunos, a ideia de ter como público alvo os professores, foi a 

de se atingir mais pessoas, já que um professor pode ensinar para diversos alunos, 

muitas vezes em turmas e escolas diferentes. Com um curso de atualização para 
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professores do Ensino Fundamental, os erros mais comuns no Ensino de Astronomia 

podem ser corrigidos e, deste modo, os alunos teriam a oportunidade de aprender os 

conceitos científicos de forma confiável. Ademais, o curso proporcionou não só um 

espaço para discussão, resolução de problemas e discussão das dúvidas advindas 

dos futuros professores, mas também uma fonte confiável para busca e consulta de 

conteúdos relacionados ao Ensino de Astronomia, de forma a fortalecer a 

autoconfiança dos professores ao lecionar tal assunto. 

Assim sendo, com uma resposta a esses erros conceituais no Ensino, os 

professores teriam base conceitual e poderiam compreender melhor os avanços e os 

recentes estudos na Astronomia, que estão disponíveis na mídia com acesso público, 

como as missões Cassini, que não só trouxeram informações surpreendentes de 

Saturno, mas também de suas luas, em especial Titã, que tem uma composição 

química intrigante (DESAI et al., 2017) e Juno, em órbita em torno de Júpiter, trazendo 

imagens espetaculares e informações surpreendentes, que podem ajudar a 

desenvolver tecnologias de exploração espacial (NASA, 2017). É possível, por 

exemplo, acompanhar os astronautas a bordo da Estação Internacional Espacial (ISS) 

nas redes sociais, Instagram e Twitter, dando um senso maior de proximidade de 

assuntos como exploração espacial, com a população em geral, enderençando 

problemas de proximidade com a Astronomia (LANGHI e NARDI, 2005). No entanto, 

se o professor ou o aluno não possui o básico de conhecimento acerca da Terra e do 

Universo, essas possibilidades não se tornam atrativas, perdendo uma potencial 

forma de se trabalhar diversos assuntos, que interagem com a Astronomia. Por isso, 

da mesma forma que Matsuura (1998) e Trevisan e Júnior (2009), penso que uma 

potencial fonte confiável, para a busca de informações de Astronomia, é a produção 

bibliográfica da área, uma vez que a internet facilita bastante o acesso a esses 

materiais, assim como sites das agências espaciais, formando a base conceitual do 

curso proposto e do livro produzido. 

 

 Percurso 

Ingressei na Universidade no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, 

sempre gostei da Ecologia e da Zoologia, e estava decidido a seguir carreira 

acadêmica nessa área. Logo no primeiro mês de aula, entrei em um laboratório de 

Ecologia e comecei a trabalhar em projetos. Durante toda minha graduação, eu estava 

em algum laboratório da grande área da Ecologia, sempre experimentando novas 
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pesquisas. No entanto, quando me formei notei uma forte deficiência: eu não tinha 

capacidade alguma em ensinar o conteúdo que aprendi. Eu gostaria de ser professor 

universitário, em longo prazo, mas não me sentia seguro, além de que sempre critiquei 

professores que não possuíam didática alguma de ensino, não só na Universidade, 

mas em toda minha vida escolar.  

Com isso, ingressei mais uma vez na Universidade, em Ciências Biológicas, mas, 

dessa vez, com o objetivo de completar minha formação, cursando Licenciatura. O 

curso foi ótimo, aprendi diversas habilidades e me senti um pouco menos incompleto 

que antes, afinal, sempre temos algo a aprender. Por fim, logo quando me formei as 

inscrições para o Mestrado Profissional começaram e decidi me inscrever, com a ideia 

de um projeto em Evolução. Durante os estudos e levantamentos para o projeto, eu 

fui percebendo que o tema era muito complexo para ser trabalhado em aula, por minha 

pessoa, pois ele esbarra em algumas outras ideias, como as religiosas. 

Foi durante uma noite, olhando para o céu a caminho de casa, que pensei em 

trabalhar com a Astronomia. O céu noturno sempre me fascinou e eu sempre 

pesquisava e lia materiais sobre Astronomia. Deixei a Evolução de lado e comecei 

uma extensiva pesquisa em Ensino de Astronomia e, quanto mais eu estudava, mais 

eu percebia a deficiência na área. Entrei para o mestrado com um projeto voltado para 

os alunos do Ensino Fundamental, com uma sequência didática, sobre História da 

Ciência. Porém, à medida que a pesquisa avançava, percebi uma grande deficiência 

no Ensino de Astronomia, em relação aos professores de Ciências e, dessa forma, 

mudei o público do meu trabalho, pensando em algum outro material de suporte para 

o professor. 

A ideia do Livro, então, surgiu a partir de toda a pesquisa feita, sendo aprimorado 

a partir de um curso, que seria produzido e ministrado por mim mesmo. Nele, seriam 

trabalhados os temas que mais geram problemas e com erros conceituais mais 

comuns no Ensino de Astronomia. Além disso, eu optei por trabalhar com materiais 

de fácil acesso para o professor, como sites da NASA (disponível em 

https://www.nasa.gov) e o site do Rodolfo Langhi (disponível em 

https://sites.google.com/site/proflanghi/), além de artigos e livros, como parte da base 

conceitual dos fenômenos trabalhados. 
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 Objetivos 

 Objetivo Geral 

Este trabalho tem por objetivo criar um paradidático de conteúdos de 

Astronomia, utilizando como base os erros conceituais e pré-concepções mais 

comuns encontrados na prática de Ensino. 

 Objetivos Específicos 

Aplicar um minicurso de Astronomia, para egressos em Licenciatura da 

Universidade Federal de Ouro Preto, que permitiu obter informações para nortear a 

produção do livro. Além disso, este trabalho visou analisar os dados obtidos a partir 

de dois questionários aplicados a estes egressos, que permitiram relacionar e 

caracterizar as turmas trabalhadas, de forma a melhorar a maneira como o conteúdo 

foi apresentado no livro, assim como quais conteúdos eram relevantes para os 

professores. 

 

 Contextualização 

A pesquisa, de caráter qualitativo, foi dividida em três partes: a primeira, um 

questionário estruturado, com o objetivo de caracterizar as turmas e explorar o nível 

de conhecimento dos estudantes; a segunda, um curso de formação de professores, 

com o objetivo de apresentar os conceitos científicos, apontar os erros comuns nos 

livros didáticos e abrir espaço para discussão dos temas; a terceira, um questionário 

de satisfação do curso. A pesquisa teve como participantes os formandos dos cursos 

de Biologia, Física e Química, da modalidade de Licenciatura, ou seja, com os 

estudantes que se formaram licenciados a ensinar Ciências Naturais no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. 

 

1.4.1. Problema 

Os livros didáticos trazem diversos erros conceituais, como mostrado em 

Langhi e Nardi (2007), que apontam para os erros mais comuns encontrados. Dentre 

eles, estão as estações do ano, na qual os livros sempre trazem que as estações 

ocorrem devido à proximidade da Terra em relação ao Sol, quando, na verdade, é 

devido à inclinação da Terra e a quantidade de luz solar recebida nos diferentes 

hemisférios. Além das estações, outros erros comuns estão presentes, como Lua e 

suas fases, que são interpretadas como eclipses semanais, mas que, na verdade, é 
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produto da posição do observador na Terra, uma vez que a Lua está sempre com um 

hemisfério iluminado e outro sombreado, pontos cardeais, representação de 

constelações, as relações de tamanho e dimensões dos astros celestes, que são 

sempre interpretados e desenhados fora de escala, fazendo com que tais dimensões 

nunca sejam compreendidas, entre outros (LANGHI e NARDI, 2005, 2007).  

Há também as concepções alternativas de alunos e professores (LANGHI e 

NARDI, 2005), relacionadas aos fenômenos astronômicos, sendo que muitos 

professores acabam usando suas próprias concepções, que não se adequam ao 

conhecimento científico, ou afirmando as concepções dos alunos, muitas vezes por 

insegurança ou para evitar perguntas em relação ao tema estudado, já que não lhes 

foram ensinados esses conteúdos em sua formação (LANGHI, 2004). 

Com base nas referências apresentadas acima, a pergunta a ser feita é: de que 

maneiras superar a dificuldade com relação ao Ensino da Astronomia nos cursos de 

Ciências do Ensino Fundamental, Física no Ensino Médio e Ensino de Ciências no 

Ensino Superior, de modo a auxiliar esses futuros professores? 

 

1.4.2. Dados estatísticos das turmas 

O questionário aplicado aos alunos no início do curso (apêndice 01), gerou 

dados com relação à característica dos alunos, dados sobre o conhecimento em 

Astronomia e dados sobre o interesse em um curso de Astronomia. A primeira sessão 

do questionário pode ser observada nos gráficos 1-2 e 1-3, referindo-se à 

caracterização das turmas, quanto à distribuição do sexo e idade. A maior quantidade 

dos alunos foi na turma de Biologia (17 alunos), com mais que o dobro da turma de 

Química (7 alunos) que, por sua vez, tinha quase que o dobro da turma de Física (4 

alunos). É importante notar que a oferta de vagas é diferente para cada curso, sendo 

30 vagas para Biologia, 40 para Química e 10 para a Física, todas com entradas 

anuais. Além disso, o número de participantes do curso não corresponde à quantidade 

total de alunos matriculados, em cada turma, com exceção da Física, que teve 100% 

de participação (gráfico 1-1). 

Portanto, o curso foi ministrado para 28 alunos ao todo, dos quais 4 eram da 

turma de Física, 7 da turma de Química e 17 da turma de Biologia (gráfico 1-1). No 

geral, há maior quantidade de mulheres formando em Licenciatura, com exceção da 

turma de Física, que era composta apenas por homens; a turma de Química tinha 

apenas 2 homens, com a maioria mulheres, totalizando 7; a turma de Biologia também 
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tinha 2 homens e 15 mulheres (gráfico 1-2), sendo a turma com maior quantidade de 

alunos. Por último, os alunos foram categorizados em grupos de idade, dos 21 a mais 

de 30 anos (gráfico 1-3), com uma média de 24 anos. 

 

Gráfico 1-1: Representação total do número de alunos em cada curso. 
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Gráfico 1-3: Relação de idade entre os alunos de cada turma. 
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 ESTADO DA ARTE 

 

2.1. Ensino de Astronomia 

A Astronomia no Brasil é ensinada há mais de 100 anos (HOSOUME, LEITE e 

DEL CARLO, 2010), no entanto, apenas em 1973 se teve a primeira publicação de 

uma tese (CANIATO, 1973) em Ensino de Astronomia. Desde então, tem-se um 

aumento na produção científica no Ensino de Astronomia e, baseando-se nas 

publicações Qualis A1 e A2 da última década, na sessão Ensino, da CAPES, Langhi 

e Nardi (2014) buscaram responder à pergunta “o que o pesquisador brasileiro afirma 

como justificativas para o Ensino da Astronomia?”, chegando à conclusão de que a 

Astronomia: 

...contribui para uma visão de conhecimento científico enquanto processo de 
construção histórica e filosófica; representa um exemplo claro de que a 
ciência e a tecnologia não estão distantes da sociedade; desperta a 
curiosidade e a motivação nos alunos e nas pessoas em geral; potencializa 
um trabalho docente voltado para a elaboração e aplicação autônoma de 
atividades práticas contextualizadas, muitas destas sob a necessidade 
obrigatória de uma abordagem de execução tridimensional que contribua 
para a compreensão de determinados fenômenos celestes; implica em 
atividades de observação sistemática do céu a olho nu e com telescópios 
(alguns construídos pelos alunos e professores, desmistificando sua 
complexidade); conduz o habitante pensante do planeta Terra a 
reestruturações mentais que superam o intelectualismo e o conhecimento por 
ele mesmo, pois a compreensão das dimensões do universo em que vivemos 
proporciona o desenvolvimento de aspectos exclusivos da mente humana, 
tais como fascínio, admiração, curiosidade, contemplação e motivação; é 
altamente interdisciplinar; sua educação e popularização podem contribuir 
para o desenvolvimento da alfabetização científica, da cultura, da 
desmistificação, do tratamento pedagógico de concepções alternativas, da 
criticidade sobre notícias midiáticas sensacionalistas e de erros conceituais 
em livros didáticos; fornece subsídios para o desenvolvimento de um trabalho 
docente satisfatoriamente em conformidade com as sugestões dos 
documentos oficiais para a educação básica nacional, a partir da sua inserção 
na formação inicial e continuada de professores; possui potenciais de ensino 
e divulgação, ainda nacionalmente pouco explorados, nos âmbitos das 
comunidades de astrônomos profissionais e semiprofissionais (amadores 
colaboradores com profissionais), bem como de estabelecimentos 
específicos onde estes atuam (observatórios, planetários e clubes de 
Astronomia). (LANGHI e NARDI, 2014, p.53). 

O ensino, de qualquer conteúdo, pode ser encontrado de diversas formas 

(ensino formal, informal, não formal, Divulgação Científica etc.), em diversos locais 

(escolas públicas ou privadas, Universidades, praças, observatórios, parques etc.). 

Com isso em mente, Langhi e Nardi (2009a) fizeram um levantamento e um breve 

panorama do Ensino de Astronomia no Brasil, categorizando-o em sete grupos: i) 

Educação Básica, ii) Graduação e Pós-graduação, iii) Extensão, iv) pesquisa, v) 
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Popularização Midiática, vi) estabelecimentos e vii) materiais didáticos. Na Educação 

Básica, os conteúdos são definidos pelo Estado, como nos PCNs e BNCC, e, 

raramente, podem vir de iniciativas dos próprios professores. No entanto, o Ensino de 

Astronomia, por muitas vezes, não é ministrado de forma integral, sendo inexistente 

em muitos casos (BRETONES e COMPIANI, 2001). 

Hosoume et al. (2010) mostram, em seu trabalho, a evolução do Ensino de 

Astronomia, para o Colégio Pedro II1, no Rio de Janeiro, analisando o currículo em um 

período de 100 anos (1850 a 1951). Os autores observaram uma evolução não 

constante do Ensino de Astronomia, na qual os conteúdos eram removidos ou 

acrescidos ao longo dos anos, tendo apenas temas como estações do ano, eclipses 

e ciclos de dia e noite constantes no currículo. Ao decorrer do texto, Hosoume et al. 

mostram que essa inconstância no currículo pode ser explicada pelo contexto histórico 

da época, ou seja, quando um tema astronômico era importante na política ou no 

militar, como tendências científicas ou a capacidade de se localizar à noite, em campo. 

Pensando nesse processo histórico, é possível que na próxima década, o enfoque da 

Astronomia se torne exploração espacial, uma vez que este tema está bastante 

presente no cenário astronômico. 

O Ensino de Astronomia também pode estar presente na Graduação e Pós-

graduação, em Universidades públicas e privadas, embora não seja comum encontrar 

disciplinas voltadas para o tema nos cursos de Licenciatura, no caso das graduações, 

e nos cursos de pós-graduação (BRETONES e COMPIANI, 2001), assim como em 

cursos de extensão em instituições públicas, como observatórios, planetários e 

Universidades (LANGHI e NARDI, 2009b). 

Na popularização midiática, observa-se uma escassez de produções voltadas 

para a Astronomia como documentários, artigos em revistas, e divulgação de notícias 

de descobertas e avanços tecnológicos astronômicos. Há também os 

estabelecimentos que também promovem ações de Ensino, como os observatórios, 

museus e planetários, bem como as sociedades científicas, como a Sociedade 

Brasileira de Física (SBF), a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

                                            
1 O Colégio Pedro II, fundado em 1837, foi tido como um estabelecimento padrão oficial de ensino, com 
o objetivo de uniformizar a educação brasileira, de forma que esse colégio seria o centro dessa 
uniformização. No entanto, este objetivo não foi alcançado por conta do grande tamanho do território 
nacional – e sua incrível diversidade cultural – e acelerada expansão do ensino secundário 
(MASSUNAGA, 1989). Entretanto, o Colégio Pedro II foi um importante e privilegiado centro de 
formação, hoje contando com mais de 13 mil alunos, do Ensino Infantil ao Médio, incluindo a Educação 
de Jovens e Adultos (BRASIL, 2018). 
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Ciências (ABRAPEC) e a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) (LANGHI e NARDI, 

2009a), que promovem eventos como Simpósio Nacional de Ensino de Física, 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências e Simpósio Nacional de 

Educação em Astronomia, respectivamente. 

Já na área de Pesquisa, o Ensino de Astronomia vem se tornando cada vez 

mais presente. Trabalhos acadêmicos começaram a ter produção significativa a partir 

da década de 1990, aqui no Brasil (BRETONES e MEGID NETO, 2003; BRETONES, 

2014; HOSOUME et al., 2010), possivelmente devido à introdução da LDB/1996, que 

consolidou a organização do currículo, levando à criação dos PCNs e colocando a 

Astronomia, como um eixo temático no Fundamental II e em algumas disciplinas do 

Ensino Médio (BRASIL, 1997). Ao mesmo tempo, houve uma reforma do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), fazendo com que os livros didáticos passassem a 

ser avaliados antes de sua distribuição para as escolas. 

No entanto, ainda assim essa produção é bem reduzida, quando comparado 

com o universo de trabalhos em Ensino de Ciências, como mostrado por Bretones e 

Megid Neto (2003), que contava com apenas 16 teses e dissertações em Ensino de 

Astronomia, entre cerca de 1.000 trabalhos em Ensino de Ciências, entre os anos de 

1973 e 2002. Já na pesquisa de Junior e Trevisan (2009), foram analisados 1772 

títulos de revistas de Ensino de Ciências e Física, entre os anos de 1984 e 2005, 

encontrando 5,2% referentes ao Ensino de Astronomia. Outro levantamento 

(BRETONES 2014 apud LANGHI e NARDI, 2004) mostra um grande aumento na 

produção de trabalhos de pós-graduação, totalizando 107 dissertações e 13 teses, 

entre 1971 e 2013. 

Além das pesquisas no âmbito da formação acadêmica, há também os 

trabalhos apresentados em simpósios e encontros, como o Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), Encontro de Pesquisa em Ensino de 

Física (EPEF) e Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), encontros da 

Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). Existem também os Encontros Brasileiros 

de Ensino de Astronomia (EBEA) e o Encontro Nacional de Astronomia (ENAST), que 

são encontros mais específicos no Ensino de Astronomia. Em relação às revistas, 

apenas a Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia (RELEA) é voltada 

especificamente para o Ensino de Astronomia (LANGHI e NARDI, 2009a, 2009b). 

O foco das pesquisas em Ensino de Astronomia está voltado para a tentativa 

de sensibilização dos professores, de forma a tornar acessível o conteúdo 
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astronômico, visto que uma grande maioria de trabalhos se preocupa com explicação 

de conceitos, divulgação da Astronomia e questionamentos cosmológicos (JÚNIOR e 

TREVISAN, 2009). Somado a isso, observa-se que as pesquisas se concentram mais 

no Ensino Fundamental I e II (BRETONES e MEGID NETO, 2003). No entanto, os 

PCNs não firmam o Ensino de Astronomia nos anos iniciais do Fundamental e, mesmo 

assim, muitos livros didáticos trazem conteúdos de Astronomia para o Fundamental I, 

causando um problema no Ensino de Astronomia, pois o nível cognitivo das crianças 

dos anos iniciais, mostrado em modelos teóricos, não é o suficiente para assimilar o 

conteúdo presente em alguns livros, como fases da Lua, eclipses e marés 

(DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). 

Por último, existem os materiais didáticos, que incluem os livros didáticos, 

apostilas de cursos de formação continuada, revistas de Divulgação Científica, sites 

confiáveis etc. (LANGHI e NARDI, 2009a). É nessa categoria que nosso produto se 

encaixa, caracterizando-se por ser um livro paradidático, voltado para o professor de 

Ciências, com informações objetivas e claras. 

Diante desse cenário, o Governo Federal, em 2015, iniciou a proposta da 

implementação de um currículo nacional comum, denominado Base Nacional 

Curricular Comum (BRASIL, 2018), continuando o esforço da melhora do currículo 

geral do ensino, que ganhou força em 1996, com a LDB/96. A Base não é a solução 

para os problemas da Educação no Brasil, mas “será uma ancora para o início de 

políticas públicas voltadas a necessidade do sistema educacional” (JUNIOR, et al., 

2017, p. 7). Para o Ensino Fundamental, a Astronomia é colocada como um eixo 

temático em todos os anos, facilitando a interdisciplinaridade com outros conteúdos e 

reduzindo bastante a linearidade do ensino, permitindo ao professor escolher como 

trabalhar o tema e como alcançar os objetivos propostos pela Base. 

 

2.1.1. Ensino de Astronomia no Ensino de Ciências 

Na Educação Básica, o Ensino de Ciências está presente a partir do primeiro 

ano do Fundamental, no entanto, de acordo com os documentos oficiais, o Ensino de 

Física só entra no currículo a partir dos anos finais do Ensino Fundamental. Com isso, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais agrupam o Ensino de Astronomia no eixo 

temático “Terra e Universo”, presente apenas no Fundamental II, colocando como 

objetivo desenvolver a habilidade do aluno em “compreender como as teorias 

geocêntrica e heliocêntrica explicam os movimentos dos corpos celestes, 
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relacionando esses movimentos a dados de observação e à importância histórica 

dessas diferentes visões” (BRASIL, 1997, p. 90). 

Dessa forma, os PCNs sugerem que o conteúdo deva ser ensinado associando 

o estudo de dados, história e teorias, com a observação do céu, criando registros do 

movimento dos corpos celestes, tal como foi feito no início do estudo do céu, há 

milhares de anos. Além da observação puramente do céu, os PCNs também sugerem 

a observação e análise de fenômenos naturais, como as marés e estações do ano, de 

forma que esses fenômenos sejam explicados a partir da Astronomia (BRASIL, 1997). 

 

2.1.2. Ensino de Astronomia no Ensino de Física 

O Ensino de Física pode ser dividido em duas etapas, ou estágios, na Educação 

Básica: a Física nos anos finais do Ensino Fundamental e a Física no Ensino Médio. 

No Ensino Fundamental, a Astronomia está presente de forma independente ao 

Ensino de Física, no eixo temático Terra e Universo. No terceiro Ciclo (6º e 7º anos), 

o eixo coloca como temas a serem abordados “a orientação espaço-temporal do 

aluno, a conscientização dos ritmos de vida, e propõem a elaboração de uma 

concepção do Universo, com especial enfoque no Sistema Terra-Sol-Lua” (BRASIL, 

1997, p. 62). No Quarto Ciclo (8º e 9º anos), o eixo Terra e Universo trata “...das 

referências de distância entre os corpos celestes conhecidos, bem como os conceitos 

de força da gravidade, de forma qualitativa, envolvidos nos movimentos da Terra e 

dos outros corpos celestes...” (BRASIL, 1997, p. 91). Além de ter o objetivo de 

entender que “...a estrutura da galáxia e do Universo e os modelos que as explicam é 

algo que depende de uma gradativa formação de visão de mundo, mais do que de um 

conjunto de observações sistemáticas pelos estudantes” (BRASIL, 1997, p. 91). Bem 

como a continuação da observação direta do céu, promovendo, além da orientação 

espacial e temporal, a localização de constelações e planetas, de forma que os alunos 

percebam os padrões do movimento dos corpos celestes (BRASIL, 1997). 

No Ensino Médio, a Astronomia não possui uma disciplina ou eixo temático 

específico, estando presente ao longo do Ensino de Física e não sendo explicitado ao 

longo do documento, apenas aparecendo breves menções ao seu ensino. Com isso, 

Simões (2009) mostra como esse conteúdo é colocado para os professores e alunos 

nos livros didáticos. Além de temas como Gravitação e Óptica, nos quais a Astronomia 

está sempre presente, em outros temas também é possível observar a aplicação da 

Astronomia, no entanto, essa presença é apenas como exemplificação, passando 
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despercebida aos olhos dos professores (SIMÕES, 2009). Seguindo, então, esse 

modo como os PCNs colocam o Ensino de Astronomia, muitos trabalhos surgem de 

modo a completar esse sistema, como o de Mello (2014), que trabalha conceitos como 

Efeito Doppler e Espectro Eletromagnético, usando estrelas binárias como objeto de 

estudo; Justiniano e Botelho (2016) sugerem a construção de uma carta celeste como 

recurso didático para Ensino de Física; Oliveira (2008) e Simões (2009) escreveram 

um texto voltado para os professores, com relação ao resultado de suas dissertações, 

mostrando como abordar o Ensino de Astronomia nas aulas de Ciências. 

Um dos problemas presentes no Ensino de Física, principalmente no Ensino 

Médio, é a falta de distinção entre os Ensinos de Astronomia e o de Física que, de 

acordo com Junior e Trevisan (2009), os pesquisadores em Ensino não fazem questão 

de realizar, pois em muitos problemas apresentados nos trabalhos da área, há 

envolvimento de conceitos físicos como a parte principal, sendo que a Astronomia 

entra como um exemplo ou uma contextualização, como se a ela não tivesse conteúdo 

suficiente ou nenhuma forma de auto suporte, para que seja apresentada como um 

problema ou conteúdo único. 

 

2.2. Pré-concepções e erros 

A Astronomia é uma Ciência que gera bastante interesse ao público geral e, 

bastante presente no senso comum das pessoas em geral. Na escola, é ordinário 

observar as crianças darem explicações para os fenômenos astronômicos, de forma 

incorreta ou equivocada, mas que mostra o quanto esse tema desperta a curiosidade 

delas. É nesse ponto que o professor deve entrar para corrigir e guiar o pensamento 

dos alunos de maneira científica, no entanto, os docentes não possuem uma 

preparação satisfatória para que isso ocorra, ou seja, não possuem um conhecimento 

em Astronomia suficiente para realizar tal trabalho, de acordo com o seu contexto 

social e, muitas vezes, possuem as próprias concepções alternativas. 

Diversos trabalhos mostram quais são essas concepções, onde estão 

presentes e explicam como elas ocorrem. Vygotsky (1998), por exemplo, discorre 

sobre como a aprendizagem ocorre a partir da formação de novos conceitos e, dessa 

forma, pode-se aplicar o uso das concepções alternativas dos próprios professores – 

e dos alunos – para gerar um conflito de ideias e produzir novos conceitos, 

cientificamente corretos. Dentre estes trabalhos (BAXTER, 1989; BISCH, 1998; 

LANGHI, 2004; PEDROCHI e NEVES, 2005; SCARINCI e PACCA, 2006; OLIVEIRA, 
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PINTO et al., 2007; VOELZKE e AMARAL, 2007; LANGHI e NARDI, 2007b, 2010, 

LEITE e HOSOUME, 2007, 2009b), as concepções mais comuns observadas estão 

apresentadas na tabela a seguir: 

 
Quadro 2-1: Pré-concepções de alunos e professores em Astronomia 

Conceito Pré-concepções 

Formato da Terra 

 Terra plana. 

 Terra esférica, porém, a gravidade 

possui um único sentido de cima 

para baixo. 

 Terra esférica com o sentido da 

gravidade para o centro, mas 

apenas superficial. 

 Esférica, porém exageradamente 

achatada nos polos. 

Órbita 

 Terra no centro do Universo. 

 Sol no centro, com a Terra o orbitando 

uma vez por dia. 

 A excentricidade da órbita da Terra é 

exagerada. 

Lua 

 A Lua possui um “lado negro”, em 

referência à face voltada para fora 

da Terra. 

 A Lua não possui translação/rotação, 

ficando estática no espaço. 

 As fases da Lua ocorrem por conta do 

sombreamento feito pela Terra. 

Estações do ano 

 Distância da Terra ao Sol 

 Maior densidade de nuvens no Inverno, 

menor no Verão. 

 As estações iniciam numa mesma 

data, sempre. 

Conceitos Gerais  Universo Plano. 
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 O Sistema Solar termina em Plutão. 

 Estrelas possuem pontas. 

 Astronomia e Astrologia são as 

mesmas coisas. 

As concepções alternativas acima estão presentes em crianças e adultos, 

estudantes e professores e mostram como existe subsídio, mais que suficiente para a 

criação de cursos de formação continuada e materiais didáticos de Astronomia, para 

auxiliar e contribuir para a melhoria do Ensino de Ciências. 

 

2.3. Formação de Professores 

A formação docente vem mudando bastante nas últimas décadas, sendo 

possível identificar três marcos históricos: a formação inicial, na década de 70; a 

profissionalização, na década de 80 e, por último, a formação continuada, a partir da 

década de 90 (NÓVOA, 1997 apud LANGHI 2009). Como apontado por Langhi (2009) 

o Brasil parece ter pulado o marco de 1980 e partido direto para a formação 

continuada dos professores, uma vez que o professor não é regulamentado, sendo 

classificado como ocupação (BRASIL, 2012). A formação continuada teve sua 

implementação com a nova LDB, abrindo caminho para uma melhora do docente, 

apesar de a prática da formação continuada ser entendida como cursos de curta 

duração (LANGHI, 2009), não sendo realizada, muitas vezes, da maneira como 

deveria, sendo tratada como cursos de formação, baseada em teorias e 

características apresentadas pela Literatura, como mostrado a seguir. 

Com isso, Langhi (2009) afirma a necessidade de se elaborar uma teoria de 

formação docente, para guiar de maneira eficiente essa prática, compilando, em uma 

tabela (LANGHI, 2009, p. 48), as principais teorias, modelos e propostas de diversos 

autores, como mostrado abaixo: 

 
Quadro 2-2: Principais teorias no campo da formação de professores 
Abordagem Característica 

Ativista 
O professor é um ativista político, levando discussões 

políticas, éticas e sociais para a sala de aula. 

Conteudista 
Formação tradicional, com foco no domínio do 

conteúdo. 
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Humanista 
Trabalha o professor, considerando seus limites e 

potenciais. 

Reflexista 
Prevê o Ensino como algo imprevisível, sujeito ao 

contexto social no qual está inserido. 

Tecnicista 
Trata a Educação como Ciência Exata, formando não 

pessoas, mas mão de obra. 

Apesar de ter diversas teorias de formação de professores, das cinco 

apresentadas por Langhi, notamos que a Tecnicista e a Conteudista são as mais 

comuns, presentes na maioria dos cursos. Ao se falar de uma teoria de formação 

docente, o objetivo é a criação de uma teoria que contemple os diversos aspectos da 

formação de professores, não só levando em consideração as diferentes teorias 

existentes, mas aspectos intrínsecos aos professores, como indivíduos. 

Estes aspectos foram compilados por Garcia (1999, p.27), que discorre acerca 

de oito princípios considerados fundamentais em um curso de formação de 

professores: 

 A formação de professores deve ser um processo contínuo, muito além 

da formação inicial, sendo esta apenas a primeira fase. Isso não quer 

dizer, necessariamente que o professor deva participar de cursos pelo 

resto de sua carreira, mas sim que o professor participe de congressos, 

acompanhe pesquisas, leia artigos etc. 

 O processo de formação dos professores deve ser associado às 

mudanças curriculares, ou seja, as mudanças sociais, políticas, 

científicas e tecnológicas devem ser inseridas nos currículos, formando 

docentes mais completos e atualizados. 

 O terceiro princípio coloca o professor como parte do processo de 

desenvolvimento e de organização da instituição de ensino, tornando 

parte integrante dessa transformação, aprendendo como o sistema da 

instituição funciona, podendo usar esse conhecimento para aumentar a 

qualidade de seu próprio ensino. 

 O quarto princípio é o de associar e assimilar a formação pedagógica 

com os conteúdos acadêmicos, gerando um docente mais completo e 

flexível que aqueles especialistas, pois muitos cursos focam em um dos 
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lados do conhecimento, ou seja, ou o curso é muito pedagógico ou é 

muito acadêmico. O balanço entre os dois mundos seria o ideal. 

 Um curso de formação de professor também deve integrar a teoria 

docente com a prática docente e os conteúdos do curso. Isso quer dizer 

que o curso deve ensinar o professor a aplicar as teorias docentes no 

dia a dia escolar, relacionando os conteúdos do curso com tais teorias. 

 O sexto princípio é o de isomorfismo, que propõe que a prática docente 

seja elaborada de forma diferente em cada ambiente, ou seja, a forma 

de transmitir o conteúdo deve ser, não só diferente da forma que o 

professor aprendeu, mas diferente em cada grupo, obedecendo às 

necessidades desses grupos. 

 O sétimo princípio é o da individualização, proporcionando um ensino 

personalizado para cada sujeito, conhecendo os limites e potenciais de 

cada um, assim como os respeitando. 

 Por último, um curso de formação tem que mostrar para o professor que 

ele deve ter a liberdade de indagar suas próprias práticas e crenças, 

criando docentes que não apenas consomem conhecimento, mas é 

parte fundamental de seu desenvolvimento e construção. 

 

A formação docente, portanto, é algo complexo que, não só deve ser 

regulamentada profissionalmente, mas deve ter princípios que a regem, de forma a 

organizar a formação dos professores, seja ela inicial ou continuada, adotados por 

todas as instituições de ensino, promovendo uma formação organizada e de acordo 

com as pesquisas científicas. Com isso, é possível entender que a criação de um 

curso completo para formação de professor é utópica, uma vez que esta formação 

deve ser contínua, justamente para contemplar todos os requisitos que fazem o 

processo de formação ter qualidade. 

Partindo para o Ensino de Astronomia, a inclusão dessa Ciência, como um eixo 

temático, é algo recente na Educação Básica brasileira e, com isso, a formação dos 

professores não tem acompanhado essa mudança, deixando-os carentes em relação 

ao Ensino de Astronomia. A maioria desses professores não aborda a Astronomia em 

sala de aula e, quando a faz, é de maneira deficiente, com erros e concepções 

alternativas, que fogem do teor científico, comprometendo a aprendizagem dos 

alunos. Alguns trabalhos realizaram um curso para os professores (LATTARI e 
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TREVISAM, 1995; BISCH, 1998; LANGHI, 2004; PINTO et al., 2007; PEIXOTO e 

RAMOS, 2011), mostrando que há interesse pelos docentes, já que muitos deles 

aplicaram o que aprenderam, em sala de aula, enriquecendo o Ensino de Ciências. 

A deficiência na formação docente está presente em qualquer nível de ensino. 

Para os professores das séries iniciais da Educação Básica, Testoni et al. (2016) 

mostram que a formação destes professores é focada em conteúdos pedagógicos, 

deixando a abordagem científica de lado. Nas séries finais do Ensino Fundamental, o 

Ensino de Astronomia é dever dos professores de Ciências, podendo ser formados 

em Biologia, Física ou Química, no entanto, são poucos os cursos superiores, voltados 

para a formação desses profissionais, que possuem uma disciplina de Ensino de 

Astronomia, como pode ser visto em um levantamento feito em 2018 (tabela 2-3), ao 

final deste capítulo. Dessa forma, além de apenas os professores formados em Física 

terem a possibilidade de ter visto algum conteúdo de Astronomia, já que muito desse 

conteúdo está presente em algumas temáticas da Física, a maioria dos professores 

de Ciências são formados em Ciências Biológicas (LEITE, 2002), curso que não 

possui nem uma disciplina que contemple a Astronomia. Já no Ensino Médio, os 

professores de Física e Geografia são responsáveis pelo Ensino de Astronomia, 

porém esse ensino é diluído nos conteúdos dessas disciplinas. 

Além das questões de conteúdo, os professores também questionam de outros 

problemas que afetam o Ensino de Astronomia. No estudo de Langhi e Nardi (2005) 

são mostrados diversos aspectos, que os professores pontuam como dificuldades 

para o Ensino de Astronomia, tais como a dificuldade para se realizar excursões a 

observatórios e museus; o tempo disponível para o Ensino de Astronomia não é 

suficiente para se ter uma aprendizagem; a infraestrutura das escolas, que não 

oferecem recursos didáticos, nem fontes confiáveis para consultas rápidas; além de o 

livro didático carecer de informações relevantes e conteúdo astronômico. 

 

2.4. Astronomia e o Livro Didático  

Os professores usam o livro didático como principal ferramenta para o ensino, 

embora alguns busquem outras fontes; o livro é sempre a primeira opção (OLIVEIRA, 

2008). O Ensino de Ciências começa desde o nível Fundamental I, com disciplinas 

como a Física e Astronomia, devendo entrar no planejamento das atividades do 

professor (BRASIL, 1997, p. 33).  
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Todavia, muitos livros didáticos ainda possuem erros e inconsistências, 

analisados por diversos trabalhos (CANALLE et al., 1996, 1997; TREVISAN et al., 

1997; SELLES, 2004; LANGHI e NARDI, 2007a; OLIVEIRA, 2008; LEITE e 

HOSOUME, 2009). Os problemas na representação dos corpos celestes fazem com 

que os alunos tenham ideias equivocadas da distância, tamanho e outros parâmetros 

do nosso universo. Canalle et al. (1996, 1997), por exemplo, mostram diversos erros 

didáticos em livros de Geografia – disciplina também responsável pelo Ensino de 

Astronomia no ano do estudo – dentre eles, os mais comuns são os de representação 

do Sistema Solar, com erros de escalas e caracterização do Sistema, sem nem citar 

nas legendas, que a imagem está fora de escala, estações do ano, com erros 

conceituais e contradições, e fases da Lua, com erros de representação em imagens. 

Selles (2004) elaborou um trabalho analisando apenas as estações do ano, mostrando 

que os primeiros naturalistas europeus, que visitaram o Brasil, já notaram a distinção 

de apenas duas estações, verão e inverno – hoje tratado como estação chuvosa e 

seca, respectivamente – evidenciando que o conhecimento dessa diferença das 

estações entre os hemisférios já era estabelecido. A utilização das características do 

hemisfério norte – com as quatro estações bem definidas – vem da importação de 

materiais didáticos norte-americano e europeu, que ocorreu por volta do século XIX. 

Trevisan et al. (1997) fazem uma avaliação dos livros de Ciências e identificam 

diversos erros conceituais, como, por exemplo, dizer que as estações são causadas 

apenas pelo movimento de translação da Terra, quando, na verdade, é causada por 

este movimento e pela inclinação do eixo terrestre em relação à sua órbita, fazendo 

com que diferentes regiões do globo recebam quantidades distintas de energia solar. 

Como visto acima, diversos erros estão presentes na Astronomia nos livros 

didáticos, bem compilados por Langhi e Nardi (2007a), que realizaram uma análise 

dos erros mais comuns encontrados nos livros didáticos. Porém, não só erros 

conceituais e de representação estão presentes, pois apesar de os PCNs claramente 

indicarem o Ensino de Astronomia ao longo de todo o Ensino Fundamental, há 

problemas em relação à distribuição do conteúdo, sendo que alguns livros trabalham 

bastante a Astronomia no 6º ano, porém não abordam o tema nos anos seguintes 

(LEITE e HOSOUME, 2009), tornando o Ensino de Astronomia bem superficial. Há 

também outros livros que usam a Astronomia como exemplos de estudos na Física, 

principalmente no 9º ano, quando se trata de Óptica, por exemplo, marginalizando o 

Ensino de Astronomia. 
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Apesar de todos esses problemas, a elaboração e implantação da LDB, PCN e 

outras medidas políticas educacionais, certamente melhoraram bastante o ensino 

brasileiro, permitindo não só a regularização da Educação, mas dando oportunidades 

da presença de materiais didáticos para o professor, principalmente a partir do 

momento em que os livros didáticos passaram a ser avaliados. No entanto, erros e 

equívocos ainda estão presentes e não se pode parar de analisar e apontar tais erros, 

buscando formas de resolver ou, ao menos, remediar a situação. 

 

2.5. Astronomia no Ensino Superior 

A tabela a seguir (tabela 2-3) foi construída a partir de um levantamento de 

Universidades públicas brasileiras, para uma melhor leitura do panorama geral da 

disponibilidade de disciplinas de Astronomia oferecidas nestas Universidades. A 

escolha de cada uma delas foi feita a partir do número de alunos, de forma que 

utilizamos as que têm o maior número de discentes. Ao todo, buscamos as 

informações em 42 Universidades, por meio de buscas nos respectivos sites oficiais 

e, eventualmente, por contato direto por e-mail. A maioria das Universidades é federal, 

com algumas exceções: USP, UNESP e UNICAMP, que entraram por serem três das 

mais importantes do Brasil. A Tabela está organizada por regiões do país, com o nome 

da Universidade, sua sigla e sua data de fundação; também possui o número de 

discentes – dados de levantamentos dos anos de 2016 a 2018 – a presença dos 

cursos analisados e a presença de alguma disciplina de Astronomia, oferecida pelo 

próprio Departamento do curso. 

A partir dessa lista, buscamos todos os cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Física e Química. Encontramos, ao todo, 126 cursos de Licenciatura, dos 

quais 41 são de Física, 42 de Biologia e 42 de Química. Destes cursos, apenas 21 

possuem disciplina de Astronomia, como modalidade eletiva e 15 como modalidade 

obrigatória. No entanto, ao se observar a distribuição destas disciplinas, 17 eletivas e 

12 obrigatórias estão presentes apenas nos cursos de Física, com apenas 3 cursos 

de Biologia com presença da disciplina de Astronomia, em cada modalidade e apenas 

um curso de Química, com apenas uma disciplina de Astronomia disponível aos 

graduandos. Os dados estão compilados no gráfico a seguir (Gráfico 2-1). 
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Gráfico 2-1: Presença de disciplinas de Astronomia em cursos de graduação de 
Universidade Federais e 3 Estaduais Brasileiras 
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Tabela 2-1: Levantamento de algumas Universidades públicas brasileiras da presença de disciplinas de Astronomia 
 

Universidade  Discentes  Curso 
Astronomia como: 

Disciplina Obrigatória Disciplina eletiva 

Centro-oeste 

 Universidade de Brasília 
         47.925  

Biologia Não Não 

  UnB Física Não Sim 

  1962 Química Não Não 

 Universidade Federal da Grande Dourados 
           7.181  

Biologia Não Não 

  UFGD Física Sim Não 

  1971 Química Não Não 

 Universidade Federal de Goiás 
         25.454  

Biologia Não Não 

  UFG Física Não Sim 

  1960 Química Não Não 

 Universidade Federal de Mato Grosso 
         34.000  

Biologia Não Não 

  UFMT Física Não Sim 

  1970 Química Não Não 

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
         13.420  

Biologia Não Não 

  UFMS Física Sim Não 
    1962 Química Não Não 
Nordeste 

 Universidade Federal de Alagoas 
         23.848  

Biologia Não Não 

  UFAL Física Não Sim 

  1961 Química Não Não 

 Universidade Federal da Bahia 
         40.493  

Biologia Não Não 

  UFBA Física Não Sim 

  1808 Química Não Não 
 Universidade Federal de Campina Grande 

         11.572  
Biologia Não Não 

  UFCG Física Não Não 
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  1952 Química Não Não 
 Universidade Federal do Ceará  

         31.411  
Biologia Não Não 

  UFC Física Não Sim 

  1954 Química Não Não 

 Universidade Federal do Maranhão 
         16.914  

Biologia Não Não 

  UFMA Física Não Sim 

  1953 Química Não Não 

 Universidade Federal da Paraíba 
         36.951  

Biologia Não Não 

  UFPB Física Não Não 

  1955 Química Não Não 

 Universidade Federal de Pernambuco  
         40.932  

Biologia Não Não 

  UFPE Física Não Não 

  1946 Química Não Não 

 Universidade Federal do Piauí 
         36.073  

Biologia Não Não 

  UFPI Física Não Não 

  1971 Química Não Não 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
         43.001  

Biologia Sim Sim 

  UFRN Física Sim Sim 

  1958 Química Não Não 

 Universidade Federal de Sergipe 
         25.411  

Biologia Não Não 

  UFS Física Não Sim 

  1963 Química Não Não 
Norte 

 Universidade Federal do Amazonas  
         20.000  

Biologia Não Não 

  UFAM Física Não Não 

  1909 Química Não Não 

 Universidade Federal do Pará  
         49.775  

Biologia Não Não 

  UFPA Física Não Não 

  1957 Química Não Não 

 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará            4.005  Biologia Não Não 
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  UNIFESSPA Física Não Não 

  2013 Química Não Não 
Sudeste 

 Universidade Estadual de Campinas 
      * 2  

Biologia Não Não 

  UNICAMP Física Não Sim 

  1962 Química Não Não 

 Universidade Federal do Espírito Santo 
         23.171  

Biologia Não Não 

  UFES Física Sim Não 

  1954 Química Não Não 

 Universidade Federal Fluminense 
         67.858  

Biologia Não Não 

  UFF Física Não Sim 

  1960 Química Não Não 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 
         20.300  

Biologia Não Não 

  UFJF Física Não Não 

  1960 Química Não Não 

 Universidade Federal de Lavras 
           6.090  

Biologia Não Não 

  UFLA Física Sim Não 

  1908 Química Não Não 

 Universidade Federal de Minas Gerais 
         48.949  

Biologia Não Não 

  UFMG Física Sim Não 

  1927 Química Não Não 

 Universidade Federal de Ouro Preto 
         13.619  

Biologia Não Não 

  UFOP Física Não Não 

  1969 Química Não Não 

 Universidade Estadual Paulista 
         51.311  

Biologia Não Não 

  UNESP Física Sim Sim 

  1979 Química Não Não 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro           48.611  Biologia Não Não 

                                            
2 Não foi encontrado a informação relativa ao número de discentes da UNICAMP. 
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  UFRJ Física Não Não 

  1920 Química Não Não 

 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 

Biologia Não Não 

  UFRRJ Física Não Não 

  1910 Química Não Não 

 Universidade Federal de São Carlos 
         22.863  

Biologia Não Não 

  UFSCar Física Não Sim 

  1968 Química Não Não 

 Universidade de São Paulo 
         96.364  

Biologia Não Não 

  USP Física Sim Não 

  1934 Química Não Não 

 Universidade Federal de São Paulo 
         16.304  

Biologia Não Sim 

  UNIFESP Física - - 

  1956 Química Não Sim 

 Universidade Federal de São João del-Rei 
         12.250  

Biologia Não Não 

  UFSJ Física Não Não 

  1986 Química Não Não 

 Universidade Federal de Uberlândia 
         46.258  

Biologia Não Não 

  UFU Física Não Sim 

  1969 Química Não Não 

 Universidade Federal de Viçosa 
         22.069  

Biologia Não Não 

  UFV Física Não Sim 

  1922 Química Não Não 
Sul           

 Universidade Federal do Paraná  
         32.563  

Biologia Sim Não 
  UFPR Física Sim Não 
  1912 Química Não Não 
 Universidade Federal de Pelotas 

         18.400  
Biologia Não Não 

  UFPEL Física Não Sim 
  1982 Química Não Não 
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 Universidade Federal do Rio Grande 
         11.348  

Biologia Não Não 
  FURG Física Não Sim 
  1969 Química Não Não 
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

         31.814  
Biologia Não Não 

  UFRGS Física Sim Não 
  1934 Química Não Não 
 Universidade Federal de Santa Catarina  

         45.269  
Biologia Não Não 

  UFSC Física Não Sim 
  1956 Química Não Não 
 Universidade Federal de Santa Maria 

         25.567  
Biologia Não Não 

  UFSM Física Sim Não 
  1960 Química Não Não 
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

         37.982  
Biologia Sim Não 

  UTFPR Física Não Sim 
    1909 Química Não Não 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

O nosso trabalho tratou de aspectos sociais da Educação, de forma que os 

resultados da pesquisa realizada precisavam ser tratados como estudos puramente 

empíricos, ou seja, a pesquisa demandava um tratamento qualitativo dos dados. 

Como bem sumarizado por Flick (2009), a vida humana é plural e cada indivíduo 

possui suas próprias experiências de vida que o tornam uma pessoa distinta, fazendo 

com que os estudos qualitativos precisem de métodos indutivos de interpretação e 

não apenas plots, em um gráfico, a serem interpretados a partir de métodos 

estatísticos. 

Apesar de o nosso trabalho também conter dados quantitativos, que foram 

tratados como tal, nosso maior interesse estava nos dados qualitativos, gerados pelos 

questionários aplicados a cada aluno. Tais dados foram tratados e analisados a partir 

da Análise de Conteúdo, um método amplamente usado e com uma vasta gama de 

materiais, dos quais os dados foram extraídos – de propaganda e outras mídias a 

entrevistas e questionários abertos (FLICK, 2009, p. 291). 

 

3.1. Análise de Conteúdo 

A Análise de Conteúdo (AC) teve seu desenvolvimento datado na década de 

1910, nos Estados Unidos, com trabalhos de análise da imprensa, culminando nas 

análises de propagandas da Primeira Guerra, com o trabalho de H. Lasswell (1927), 

denominado Propaganda Technique in the World War. Durante certo período, o 

desenvolvimento da análise de conteúdo ficou estagnado, até que, por volta do início 

da década de 1930, com os trabalhos de Saussure (1926), Troubetskoy (1928) e 

Bloomfield (1933), a linguística rompeu com o tradicional e recebeu características 

funcionais e estruturais, permitindo a conversa entre essa área e a AC, que antes 

caminhavam separadas, apesar de pertencerem ao mesmo campo de estudo 

(BARDIN, 2011). 

Durante a próxima década (1940-1950), a Segunda Guerra Mundial emergiu, 

tornando os estudos das propagandas o foco dos pesquisadores linguísticos, 

mostrando que 25% das investigações que faziam uso da análise de conteúdo eram 

relativas à política (BARDIN, 2011). Com a continuidade dos trabalhos de H. Lasswell, 

diversos outros autores publicaram trabalhos fazendo uso da AC, levando à 

diversificação desta técnica, com uso para além das políticas, culminando com as 
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regras elaboradas por E. Barelson (1954): “a análise de conteúdo é uma técnica de 

investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação”. 

Para a próxima década, de 1960, a Análise de Conteúdo recebeu o objetivo de 

inferência que, baseada em indicadores, pode nos revelar as causas e características 

por trás da linguagem propriamente dita. Essa evolução da técnica conta com os 

esforços combinados de diversas áreas, que antes não se comunicavam com muita 

frequência, como a História, Psiquiatria, Linguística, Sociologia e Ciências Políticas. 

Posteriormente, com o surgimento dos computadores, tentaram-se adaptar a AC para 

o uso com as máquinas, por volta 1968, no entanto, a priori, o uso de computadores 

para tal fim não foi muito utilizado, tendo seu uso aprimorado na última década, 

principalmente com o aperfeiçoamento das técnicas de Ciência de Dados. 

 Foi na década de 1970, que a AC teve seu maior desenvolvimento, tanto na 

França, quanto nos Estados Unidos, culminando com a publicação da obra L’analyse 

de contenu, em 1977, por Laurence Bardin, que é usado até hoje como principal 

referência para o estudo da AC (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011). Dessa forma, 

presente intimamente nos campos da Linguística e das técnicas documentais, temos 

por definição da Análise de Conteúdo a seguinte:  

 

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) dessas mensagens. 

(BARDIN, 2011, p. 48). 
 

Contudo, a Análise de Conteúdo possui diversas vertentes e, portanto, é 

preciso analisar o material, os objetivos e a pergunta de pesquisa para definir a 

vertente que guiará o trabalho. Assim sendo, de acordo com Cavalcante et al. (2014) 

uma boa pergunta possui um pré-saber e um não saber. Ambos são inerentes ao ser 

humano e à sua ávida vontade de questionar o mundo. O pré-saber vai depender de 

diversas características atreladas ao indivíduo e, para o nosso trabalho, essas 

características tangeram na formação de professores e na dificuldade de se ensinar 

Astronomia, visto a enorme quantidade de materiais equivocados e pré-conceitos 

presentes no senso comum da população. A nossa questão buscava a solução para 

esse problema – Ensino contemporâneo de Astronomia – que, apesar de haver 
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diversas propostas na Literatura, ainda se encontra em uma situação delicada, sendo 

preciso levar em consideração a singularidade de cada realidade, observando cada 

local, pois tais diferenças estão presentes e interferem diretamente no Ensino de 

Ciências e na Formação dos Professores. 

 

3.2. Metodologia de Análise dos Dados 

Portanto, estamos seguindo o caminho especificado por Bardin (2011), que 

sugere a divisão da metodologia em três fases. A primeira fase, de pré-análise, 

também denominada de leitura flutuante, pela própria Bardin, dá início à AC. 

Primeiramente os dados foram transcritos e sistematizados em planilhas. Com isso foi 

possível iniciar uma primeira leitura, definindo a hipótese – a formação de professores 

de Ciências é carente em Ensino de Astronomia – assim como criando os indicadores, 

representados na tabela 3-1. A partir desse momento, deu-se início à exploração do 

material, cumprindo as regras propostas pelo método (CÂMARA 2013; BARDIN 

2011): (i) exaustividade, que compôs na utilização total da comunicação disponível, 

compondo os dois questionários; (ii) representatividade, sendo utilizados todos os 

questionários participantes da pesquisa, que obedeceram aos princípios legais 

(aqueles que assinaram os termos de participação em pesquisa); (iii) homogeneidade, 

uma vez que todos os questionários eram referentes ao mesmo curso, aplicado pelo 

mesmo pesquisador; (iv) pertinência, os documentos foram criados exclusivamente 

para a presente pesquisa, ou seja, os documentos foram adaptados ao objetivo da 

pesquisa e (v) exclusividade, na qual exigiu que nenhum elemento fosse classificado 

em mais de uma categoria. 

Para a segunda fase, cada resposta aberta de cada aluno foi recortada para a 

identificação de palavras chaves, que foram agrupadas em temas, seguindo os 

procedimentos de codificação, classificação e categorização (CÂMARA, 2013; SILVA 

e FOSSA 2015; BARDIN 2011). As categorias, na tabela a seguir (tabela 3-1) estão 

organizadas por questão e por turma. Posteriormente, na análise dos dados, as 

tabelas estão mais detalhadas, mostrando as falas (tais falas foram modificadas para 

terem mais sentido, como correções gramaticais) que geraram tais categorias. 
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Quadro 3-1: Categorias das respostas do primeiro questionário 
Questão Turma Categorias 

Questão 04 – Por que a terra não 
cai? 

Física Aceleração e Gravidade 

Biologia 

Campo do Sol 
Força Eletromagnética 
Atração 
Ausência de Gravidade 
Gravidade 
Corpo celeste 

Química Gravidade 

Questão 05 – Por que um dia 
solar na Terra não possui 24h? 

Física 
Dia com menos de 24 h 
Rotação Sol 
Em branco 

Biologia 

Posição do Sol em relação à Terra 
Rotação da Terra 
Translação da Terra 
Rotação Sol 
Translação do Sol 
Não rotação do Sol 
Não sabe ou em branco 

Química 
Dia com mais de 24 h 
Dia com menos de 24 h 
Não sabe ou em branco 

Questão 06 - O que define as 
fases da Lua? 

 

Física 
Posição relativa da Lua 
Translação da Lua 

Biologia 

Posição da Lua em relação ao Sol 
Posição da Lua em relação à Terra 
Angulação dos feixes solares 
Incidência Solar 
Rotação da Lua 
Rotação da Terra 
Translação da Terra em torno da Lua 
Translação da Lua 
Translação da Terra 
Não sabe ou em branco 

Química 

Posição da Lua em relação ao Sol 
Posição da Lua em relação à Terra 
Translação da Terra 
Posição do Sol em relação à luz 
Alinhamento Sol e Lua 
Não sabe ou em branco 

Física Incidência de luz 
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Questão 08 - Diferença da 
duração dos dias entre o equador 

e os polos 

Forma oval da Terra 
Inclinação da Terra 

Biologia 

Incidência de luz 
Movimento da Terra 
Inclinação 
Translação da Terra 
Branco e não sei 

Química 
Incidência de luz 
Inclinação da terra 
Não sabe ou em branco 

Questão 09 - A Lua possui uma 
face que não recebe luz? 

 

Física Sim 

Rotação da lua 
Eclipse 
Inclinação 
Não sabe ou em branco 

Biologia 

Sim 

Rotação 
Só recebe luz a face visível 
Não incidência de luz solar 
Fases 
Eclipse 
Não sabe ou em branco 

Não 
Translação da Lua 
Não sabe ou em branco 

Não sabe ou em branco 

Química 

Sim 
Eclipse 
Fases 

Não 
Órbita 
Não sabe ou em branco 

Não sabe ou em branco 
 

Por fim, a terceira fase foi a de tratamento dos dados, a fase da inferência e 

interpretação (CÂMARA, 2013; BARDIN, 211). Nessa etapa, buscamos os 

significados por trás das verbalizações, lendo e interpretando, com atenção, cada uma 

das respostas, inferindo nos significados delas, sempre levando o contexto dos 

participantes em consideração, assim como o contexto da Universidade e dos cursos 

relativos a eles. Foi preciso, também, estar sempre atento para a imparcialidade, ou 

seja, ser neutro nas interpretações, não permitindo que nossas opiniões pessoais 

sobressaíssem sobre as intenções dos participantes em suas respostas. Em adição a 

isso, as inferências foram sempre baseadas na Literatura sobre os temas, compiladas 
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no capítulo anterior, sobre o Estado da Arte. Os resultados desta fase estão 

detalhados e integralmente apresentados no capítulo 5. 

Por fim, a Análise de Conteúdo se mostrou uma técnica bastante versátil e 

completa para a análise de dados coletadas neste trabalho. No entanto, a técnica 

possui limitações e como um recurso chave para a AC é a inferência, a maior limitação 

da técnica é o problema que pode gerar em relação à interpretação dos dados pelo 

pesquisador, já que nenhuma análise qualitativa é genuinamente neutra. O 

pesquisador possui certos conceitos e pensamentos, que podem conflitar ou mesmo 

não perceber certas relações presentes nos dados. A AC possui fortes qualidades e 

“desde que os pesquisadores trabalhem com o método de forma coerente, ética, 

reflexiva, flexível e crítica, além de considerarem seriamente o contexto e a história 

nos quais a pesquisa se insere” (MOZZATO e GRZYBOVSKI 2011), a pesquisa terá 

uma boa qualidade com resultados significativos. 
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 METODOLOGIA 

 

 O Curso 

O material que serviu de base para a elaboração do curso tem características 

conteudistas, ou seja, ele é fortemente criado a partir de conteúdo e conceitos. Essa 

característica foi proposital, mesmo tendo em mente que apenas essa abordagem não 

seria o suficiente, para a demanda de um curso completo de formação de professores, 

como visto acima. Dessa forma, o livro busca servir de base para o professor, ou seja, 

a partir da sua compreensão, o docente terá condições de buscar outras informações 

em outros meios. 

O curso foi aplicado às turmas de Licenciatura em Biologia, Física e Química, 

a partir da confecção de um livro, com os conteúdos de Astronomia, que geram 

conflitos no ensino. O questionário 1 (em apêndice) foi aplicado logo no início do curso, 

cujos dados foram analisados e relacionados com o contexto do Ensino de 

Astronomia. Além da coleta de dados em si, o questionário também teve o objetivo de 

aproximar os participantes do aplicador, deixando-os mais confortáveis em discutir e 

interagir com o curso. 

Em seguida, deu-se início ao curso, com o conteúdo exposto em slides 

projetados e aulas expositivas dialogadas (ANASTASIOU e ALVES, 2004, p.79), 

deixando espaço para que os alunos se sentissem à vontade para questionar e 

participar da construção do conhecimento, esclarecendo dúvidas e expondo ideias. 

Ao fim, um segundo questionário foi aplicado, com o objetivo de avaliar a satisfação 

com o curso, assim como obter sugestões e críticas que visavam à melhora deste. 

 

 Estruturação do Curso 

O curso, intitulado “Fenômenos Astronômicos como Base de um Livro para 

Professores de Ciências”, foi ministrado em turmas da graduação dos cursos de 

Física, Biologia e Química, da modalidade Licenciatura. Ele consistiu em quatro aulas, 

cada uma com uma hora de duração, com um tema distinto em cada: caracterização 

do nosso Sistema Solar, fases da Lua e Eclipses, Estações do Ano e, por último, a 

formação de tempestades e o clima. Ele foi elaborado com base em um livro, que foi 

construído especificamente para o curso, que é parte do produto da dissertação ao 

final do mestrado. 



45 
 

A primeira aula teve o objetivo de caracterizar o nosso Sistema Solar, 

diferenciando os corpos celestes (planetas, planetas anões, luas, cometas e 

asteroides), dando foco às características de cada um dos oito planetas do nosso 

Sistema e algumas luas mais conhecidas, como a nossa Lua e uma das luas de 

Saturno, Titã. 

A segunda aula foi dividida em dois momentos. No primeiro, foi trabalhado o 

fenômeno do eclipse, mostrando como este fenômeno ocorre em todo o nosso 

Sistema Solar e, ao final, deu-se um foco aos eclipses observados na Terra, o eclipse 

solar e o lunar; a segunda parte da aula foi sobre as fases da Lua, diferenciando este 

fenômeno em relação ao de Eclipses (que geram confusão entre os alunos e 

professores de Astronomia) e detalhando o movimento da Lua em cada uma de suas 

fases. 

A terceira aula foi sobre estações do ano, iniciando com a caracterização 

climática das estações em cada um dos oito planetas do Sistema Solar, com o objetivo 

de mostrar que as estações do ano ocorrem, devido à inclinação e à órbita dos 

planetas (além de alterações climáticas causadas pela atmosfera de alguns planetas), 

ao fim da aula, o foco foi trazido para o nosso planeta Terra, caracterizando os padrões 

climáticos, fazendo uma diferenciação entre os hemisférios norte e sul. 

A quarta, e última aula deu continuidade ao tema climático e usa a formação 

de tempestades como objeto de estudo. A aula se iniciou com a caracterização de 

tempestades, mostrando que é um fenômeno universal, existindo planetas inteiros 

repletos de tempestades, como Júpiter e que a mecânica da formação das 

tempestades é parecida, quando comparada com a Terra. A aula, então, volta a 

atenção para a Terra, mostrando como as tempestades se formam nos oceanos e 

como as mudanças climáticas interferem nesse mecanismo. 

O curso foi ministrado de forma expositiva dialogada (ANASTASIOU e ALVES, 

2004), com o auxílio de um projetor de slides, ferramenta importante para exibição 

das imagens, que é um forte recurso para a caracterização dos corpos celestes. O 

livro possui uma sessão de prefácio, no entanto, essa sessão não é especificamente 

trabalhada na apresentação do curso, mas sim durante todo o curso, explicando cada 

ponto, presente no prefácio. 

Além do curso, também foram aplicados dois questionários (ambos no 

apêndice), um ao início do curso e, o outro, ao final do curso. O primeiro teve o objetivo 

de avaliar o conhecimento dos alunos em Astronomia. As questões foram elaboradas, 
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baseando-se nos erros mais comuns relatados em trabalhos que analisam o Ensino 

de Astronomia, como esfericidade da Terra, estações do ano e posição dos astros no 

Sistema Solar. As demais questões foram elaboradas a fim de conhecer o interesse 

dos participantes em lecionar após a graduação, assim como o interesse em um curso 

de Astronomia, além de tomar conhecimento de informações básicas como sexo, 

curso e idade. 

O segundo teve o objetivo de ter o curso avaliado, pelos participantes. Os 

quesitos para a avaliação foram: o tempo de duração do curso – seis aulas para a 

Física e quatro aulas para a Biologia e Química; o conteúdo e domínio do professor 

sobre os assuntos apresentados; críticas com relação ao conteúdo apresentado, com 

espaços para sugestões de adição e subtração de conteúdo; por fim, um espaço para 

críticas gerais em relação ao curso. As respostas desse questionário foram avaliadas 

de forma a proporcionar uma melhora no curso e, consequentemente, no produto, 

com assuntos mais relevantes ao público trabalhado. 

 

4.2.1. Peculiaridades de Cada Turma 

A primeira turma a receber o curso foi a de Física, em janeiro de 2018. A turma 

possuía 4 alunos, todos homens (gráfico 1-2). Para essa turma o curso foi dividido, 

excepcionalmente, em três dias, pois houve maior disponibilidade de tempo para tal 

atividade, mas mantendo a estrutura de quatro aulas. A primeira aula foi sobre a 

caracterização do Sistema Solar, que duraram dois horários (de 50 minutos cada) para 

ser ministrada. A segunda aula foi eclipses e fases da Lua e, logo em seguida, a 

terceira aula sobre estações do ano foi aplicada. A quarta aula foi aplicada no primeiro 

horário do terceiro dia, com a temática de clima e a formação de tempestades, assim 

como também houve a aplicação do questionário de satisfação do curso. Um aluno 

não respondeu a esse questionário, pois não estava presente para a última aula. 

A turma de Biologia foi a segunda turma a receber o curso, em março do mesmo 

ano. A turma tinha 17 alunos, dos quais 15 eram mulheres e 2 eram homens (gráfico 

1-2). Por questões de disponibilidade de horário, o curso foi dividido em apenas dois 

dias (quatro horários), ficando planejadas duas aulas por dia. No entanto, foi possível 

ministrar apenas a primeira aula do curso, sobre o Sistema Solar, pois esse tema 

acabou gerando bastante discussão sobre o movimento dos corpos celestes, tomando 

bastante tempo do dia. A principal discussão ficou por conta da órbita e rotação do 

planeta Mercúrio, que possui algumas particularidades não mostradas em livros 
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didáticos. Por conta disso, as outras três aulas, Eclipses e Fases da Lua, Estações do 

Ano e Formação de Tempestades, foram ministradas no segundo dia, o que acabou 

prejudicando um pouco o curso, pois o tempo foi curto para tanto conteúdo, 

sobrecarregando demais os alunos. 

A última turma a ter o curso foi a de Química, no mês de abril de 2018. Ela 

possuía 7 alunos, dos quais 5 eram mulheres e 2 homens (gráfico 1-2). Assim como 

na turma de Biologia, para essa turma foram disponibilizados dois dias para o curso 

e, com a experiência dos cursos anteriores, para essa turma o tempo foi corretamente 

gerenciado, ficando as duas primeiras aulas, Sistema Solar e Eclipse e Fases da Lua, 

no primeiro dia e as outras duas aulas, Estações do Ano e Clima, no segundo dia. 

Mais uma vez houve um pouco de desentendimento em relação à órbita e a período 

de rotação dos planetas, além de muito questionamento sobre a camada de Ozônio, 

no segundo dia, conteúdo que não foi contemplado pelo curso. 

 

 O Livro 

Visando melhorar a fonte para consulta de conteúdos relacionados à 

Astronomia, produzimos um livro, com base em alguns assuntos, que mais geram 

problemas no Ensino de Astronomia e, associados a eles, mostramos como esses 

assuntos estão presentes em todo o Sistema Solar. O livro também conta com uma 

ficha dos planetas e de Plutão, que contém informações como massa, diâmetro, 

densidade, gravidade, período de órbita etc., além de figuras de comparação dos 

tamanhos deles com a Terra. A base do livro é teórica, conteudista, não oferecendo 

experimentos ou metodologias de ensino. No entanto, o livro entra como uma fonte 

confiável e atualizada de conteúdos de Astronomia, além de diversas referências a 

outros materiais, permitindo um aprofundamento maior em qualquer assunto 

abordado no livro. 

O prefácio foi escrito levando-se em consideração alguns assuntos, que estão 

presentes ao longo do livro e não se encaixavam em nenhum capítulo específico, além 

de uma breve introdução ao autor e ao próprio livro. Ele conta com alguns 

estabelecimentos de padrões de distância e posições relativas, como “cima” e “baixo”. 

Outro tópico que o prefácio cobre é um resumo de 10 grandes missões de exploração 

espacial. Por fim, foi feita uma breve apresentação da União Astronômica 

Internacional, órgão responsável por diversas atividades na Astronomia, como 

padronização e definição de conceitos. 
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Com isso, dá-se início ao Capítulo 1, que apresenta o Sistema Solar, 

caracterizando cada um de seus corpos celestes: o Sol, os oito planetas, os cinco 

planetas anões, as dezenas de luas, cometas e asteroides. O capítulo cobre assuntos 

como Geologia, clima e características inerentes a cada corpo, associados a diversas 

imagens registradas por sondas e telescópios. No rodapé do capítulo, temos uma 

correta escala da distância dos planetas e sua posição em órbita do Sol, com uma 

seta apontando o corpo tratado, quando aplicável. 

O Capítulo 2 aborda dois fenômenos que podem ser confundidos entre si que 

são eclipses e fases da Lua, nesse caso, há confusão acerca das fases da Lua, que 

são tratadas como eclipses lunares. Após explicação do fenômeno, o livro traz 

eclipses registrados em Marte e Saturno, com as imagens correspondentes e, por fim, 

mostra como os eclipses ocorrem na Terra e o que os torna tão únicos no nosso 

Sistema Solar. Na segunda parte do capítulo, é explicado como as fases da Lua 

ocorrem, esquematizando seu movimento ao redor da Terra, bem como a 

caracterização de sua órbita. 

O Capítulo 3 traz o tema de estações climáticas, começando com uma definição 

generalizada do que define esses padrões climáticos. Em seguida é mostrado como 

as estações e padrões climáticos ocorrem na Terra e, por fim, são mostradas como 

as estações acontecem, e se acontecem, em outros planetas do nosso Sistema Solar. 

Dessa forma, definem-se as estações terrestres, seu período de ocorrência, as razões 

das diferenças entre os anos e diferença entre os hemisférios norte e sul do planeta. 

Por último, o Capítulo 4 trata de conceitos que são fundamentais para a 

formação das tempestades, como o efeito Coriolis e a convecção de calor. Para isso, 

compara-se a ocorrência de tempestades na Terra com os gigantes gasosos, 

mostrando que, mesmo com algumas diferenças, os fenômenos são bem 

semelhantes, permitindo essa comparação. Partindo, então, desse fenômeno, o livro 

explica o El Niño, como exemplo de tempestades periódicas na Terra e mostra como 

estas tempestades são diretamente influenciadas pelas mudanças climáticas, 

evidenciando que o aumento do efeito estufa causa um aumento na força das 

tempestades.
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 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Questionário 

 O primeiro questionário, com questões de conhecimento em Astronomia, foi 

aplicado a todos os participantes do curso, ou seja, a 28 alunos, dos quais 4 da Física, 

7 da Química e 17 da Biologia, como mostrado no gráfico abaixo (5-1). 

 Para a apresentação e análise dos dados, nós os dividimos em três subseções: 

uma com as questões abertas, das quais as respostas foram categorizadas em grupos 

semelhantes para análise – como apresentado na tabela 3-1 – uma subseção para as 

respostas referentes às questões fechadas do questionário, sendo apresentadas em 

forma gráfica e, por último, uma subseção com as questões acerca das pretensões, 

após a formação e interesse em um curso de Astronomia. 

 

Gráfico 5-1: Quantidade de alunos em cada turma 

 

 

5.1.1. Questões abertas 

 Gravidade e Aceleração 

A primeira pergunta de modalidade aberta – questão 04 do questionário – foi 

“Por que a Terra não cai?” (tabela 5-1) e teve o objetivo de avaliar os conhecimentos 

acerca da gravidade e da aceleração, que mantém os planetas em órbita de outros 

corpos celestes. Além disso, houve a possibilidade de causar um incômodo nos 

alunos com o termo cair, uma vez que esta ação é relativa a um ponto gravitacional, 

4

7

17

COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA
Física Química Biologia
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ou seja, no espaço, cair é bem relativo, podendo ser interpretado de diferentes formas, 

como a Terra está sempre caindo no Sol ou como simplesmente não ser possível cair 

quando se está no espaço. A pergunta foi feita de uma maneira simples, da mesma 

forma que se encontra no vocábulo popular. 

A totalidade da turma de Física respondeu de maneira adequada, atribuindo à 

Gravidade o que mantém os corpos celestes em uma órbita estável, havendo menção 

à aceleração e ao movimento destes corpos. A turma de Química foi mais simples na 

explicação, atribuindo somente à força gravitacional o fenômeno que mantém os 

corpos em órbita. A turma de Biologia, assim como a de Química, também pensou 

somente em Gravidade, tendo uma resposta bem fora da curva, como “por ser um 

corpo celeste” e uma resposta que atribuía ao Eletromagnetismo, associado à 

gravidade. 

 

Quadro 5-1: Questão 04 – Por que a terra não cai? 
Turma Categoria Quantidade Falas 

Física Aceleração e Gravidade 4 

 De certo, estamos em 
movimento, porém não 
temos a sensação de estar 
caindo, pois a Terra 
"aprisionada" no campo 
gravitacional solar e faz um 
movimento constante ao 
seu redor, dando a 
sensação estática. 

 Pois está imersa num 
campo gravitacional e 
sujeita a uma aceleração 
advinda do Big Bang. 

 Em virtude a sua inércia, 
onde a força gravitacional 
do Sol atrai. 

 Primeiro que no espaço 
não existe cair, mas a Terra 
em seu referencial Sol é 
mantida em movimento de 
rotação e translação por 
causa da força 
gravitacional do Sol. 

Biologia 
Campo do Sol 1  Porque é atraído pelo 

campo do Sol. 

Força Eletromagnética 1  Forças eletromagnéticas e 
de gravidade da Terra, Lua, 
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Sol e outros planetas 
/estrelas. 

Atração 2 

 Devido a força de atração 
que o Sol exerce. 

 Acho que existe uma 
espécie de atração que 
possibilita que a Terra se 
movimente apenas 
seguindo a trajetória de sua 
orbita e por isso não cai. 

Ausência de Gravidade 1  Por causa da ausência de 
forças gravitacionais 

Gravidade 12 

 Porque existe uma força 
chamada gravidade que é 
responsável por manter a 
Terra e os outros planetas 
na sua órbita. 

 Gravidade -> forças 
gravitacionais 

 Porque existe uma força de 
gravidade que atrai a terra 
em relação ao Sol 

 Por causa das forças 
gravitacionais que atuam 
sobre ela e os outros 
planetas. 

 Ação da Gravidade 
 Porque no Sistema Solar 

tem gravidade, e essa 
gravidade "segura" a Terra 
e os outros planetas. 

Corpo Celeste 1  Por ser um corpo celeste 

Química Gravidade 7 

 Por causa do fenômeno 
gravitacional 

 Devido à força gravitacional 
que a mantém em órbita ao 
redor do Sol 

 Acho que é por conta da 
gravidade 

 Devido à atração mútua 
entre a Terra e o Sol. Estes 
corpos deformam o espaço 
em seu entorno, que é o 
fenômeno da gravidade e 
por isso a Terra orbita o 
Sol. 
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Apesar de a maioria dos alunos terem corretamente atribuído a estabilidade da 

órbita terrestre aos fenômenos como a gravidade e a aceleração da Terra, algumas 

respostas como força eletromagnética e ausência de gravidade geraram inquietações. 

Ficou claro que não há entendimento acerca do eletromagnetismo, ao pensar que o 

campo eletromagnético gerado por um corpo celeste é o suficiente para mantê-lo em 

órbita, levando a questão “esse entendimento do eletromagnetismo é compartilhado 

entre outros alunos ou é um problema pontual?”. Em relação à gravidade, ficou fácil 

entender que o aluno pensou em como a gravidade funciona na superfície terrestre, 

aplicando as mesmas observações à Terra, no espaço. 

A pergunta, claro, poderia ter sido elaborada de maneira mais clara, mais 

alinhada ao objetivo dela. No entanto, essas respostas peculiares apresentadas acima 

não parecem ter sido advindas de um entendimento errôneo da questão e sim de ou 

uma falta de conhecimento no assunto ou uma falta de interesse em responder de 

forma completa. 

 

 Período de Rotação da Terra 

A segunda pergunta de modalidade aberta foi em relação à duração de um dia 

na Terra (tabela 5-2). A medida de um dia, na Terra, é convencionada em 24h, no 

entanto, o período de rotação da Terra é de cerca de 23 horas, 56 minutos e 4,09 

segundos. Além disso, as medidas de um dia na Terra variam de acordo com o ponto 

de referência. Se o ponto de referência é o Sol, temos um dia solar, que varia em 

duração de acordo com a posição do planeta ao redor do Sol. Além do dia solar, temos 

um dia sideral ou estelar, que leva em consideração uma estrela distante como ponto 

de referência. De qualquer forma, ambos possuem um período, em média, menor que 

as 24h convencionadas, dando origem ao ano bissexto, que adiciona um dia (29 de 

fevereiro) a cada 4 anos, para sincronizar com outros calendários. Apesar de toda 

matemática e astronomia envolvida no cálculo desses períodos (MEEUS, 2010, p. 

346) esperou-se que os alunos tivessem o conhecimento da duração de uma rotação 

terrestre e o convencionado, levando ao ano bissexto. 

A turma de Física teve uma resposta correta, explicando sobre o período de 

rotação do planeta Terra, um aluno explicou sobre a rotação do Sol e dois alunos 

deixaram em branco. A turma de Biologia teve respostas mais diversas, mas a maioria 

deixou em branco ou não soube. Alguns alunos responderam sobre ciclos de dia e 

noite, mas nem todas essas respostas foram satisfatórias. Um aluno respondeu que 
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“o Sol não possui rotação” e quatro alunos responderam de maneira mais adequada, 

justificando com a rotação terrestre. A turma de Química teve uma resposta correta, 

sendo que a maioria não soube ou deixou em branco. 

 

Quadro 5-2: Questão 05 – Por que um dia solar na Terra não possui 24h? 
Turma Categoria Quantidade Falas 

Física 

Dia com menos de 24 h 1 

 Porque um dia é a completa 
volta de um corpo em seu 
eixo, e, por exemplo, no 
caso da Terra, um dia 
embora conhecemos por ter 
24 horas, de fato não possui 
24 horas. 

Rotação sol 1 

 O Sol, assim como a Terra, 
gira em torno do próprio 
eixo, o que caracteriza um 
dia, porém, devido a sua 
grande dimensão e 
velocidade de rotação, 
demora mais para computar 
uma volta. 

Não sabe ou em branco 2 - 

Biologia 

Posição do Sol em 
relação à Terra 

2 

 Devido à posição do Sol em 
relação à Terra. 

 Pois sua rotação é 
totalmente diferenciada da 
Terra, por conta de seu 
tamanho e composição. 

Rotação da Terra 4 

 A Terra gira, desta forma 
parte do planeta fica 
iluminada por um período 
de tempo, enquanto a outra 
está escura. 

 Porque a Terra gira ao redor 
do Sol, estando iluminada 
apenas uma parte do dia 

 Por causa do movimento de 
rotação da Terra. 

 Porque a Terra gira 

Translação da Terra 2 

 Pois a Terra gira em torno 
do Sol, logo uma parte do 
dia o local onde estamos 
não está no alcance dos 
raios solares 

Rotação Sol 1  Porque a movimentação 
solar e o tamanho são 
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diferentes e acaba 
influenciando nas horas. 

Translação do Sol 1  Porque existe a rotação (da 
Terra) e translação (do Sol). 

Não rotação do Sol 1  Porque o Sol não gira em 
torno do seu próprio eixo. 

Não sabe ou em branco 7  Achei que tinha, fiquei 
surpresa com a informação 

Química 

Dia com mais de 24 h 1  Porque a Terra gira 24 
horas e alguns segundos 

Dia com menos de 24 h 1 

 Porque uma volta da Terra 
tem menos de 24 h e os 
relógios são acertados em 
períodos certos 

Não sabe ou em branco 5 - 
 

Como apontado acima, o objetivo da pergunta era avaliar o conhecimento 

acerca do período de rotação da Terra, no entanto, a interpretação da pergunta não 

foi como o esperado, pois houve muitas respostas em branco e, posteriormente, 

durante o curso, alguns alunos questionaram sobre a definição de um dia solar, pois 

não era do conhecimento deles. Portanto, respostas como rotação, translação e 

posição do Sol refletem essa interpretação que foge ao esperado, ou seja, 

interpretações que aplicam ao Sol a definição de um dia solar, que faz sentido lógico. 

Além disso, respostas como “rotação do Sol” e “não rotação do Sol” deixam a 

interpretação de que os alunos não teriam o conhecimento de que o astro possui, de 

fato, um movimento de rotação. 

No entanto, os outros alunos, que interpretaram a questão de forma adequada, 

não especificaram as consequências desse fato – do período de rotação ser menor 

que 24h – como anos bissextos e convenções de tempo, como o calendário 

gregoriano, que é amplamente usado no globo. Essa observação nos causou 

estranheza, pois estes assuntos, ano bissexto e sua razão, foram tidos como ser 

conhecimento popular, o que não se mostrou verdade nessa questão. 

 

 Fases da Lua 

A terceira pergunta aberta, foi “O que define as fases da Lua?”. Este tópico é 

um dos mais comuns encontrados ao observar os erros no Ensino de Astronomia, 

gerando diversas interpretações e concepções alternativas. Ao todo, tivemos seis 

respostas distintas, sendo apenas a categoria “posição relativa” à resposta 
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satisfatória, pois ela refere-se à posição da Terra e da Lua, nas diferentes fases do 

satélite natural. A Lua, por ser uma esfera, está sempre com metade de sua superfície 

iluminada pelo Sol, com exceção nos eclipses. Daqui da Terra, nós observamos as 

fases, pois a Lua está em órbita da Terra e, ora está próxima ao Sol, em sua fase 

nova, ora distante do Sol, em sua fase cheia. Temos também a questão de a Lua estar 

sempre com a mesma face voltada para a Terra, um fenômeno comum no universo, 

no qual um satélite possui uma rotação sincronizada com a do planeta que orbita. 

Sendo assim, como pode ser visto na tabela 5-3, todos os alunos da Física 

responderam de forma satisfatória, atribuindo a diferenças das fases a um fenômeno 

de posição relativa dos corpos celestes. Na turma de Biologia, houve uma diversidade 

grande de respostas, das quais quatro alunos não souberam ou deixaram em branco. 

Além de uma resposta acerca da translação da Terra, que não interfere nas fases da 

Lua, assim como a rotação da Terra também foi citada. Outra resposta notável 

apareceu, atribuindo as fases da Lua à órbita da Terra na Lua. Na Química, a maioria 

forneceu a resposta correta, mas outras três respostas surgiram, além de um aluno 

não responder. Essas respostas equivocadas diziam que a translação da Terra era 

responsável pelas fases, assim como a posição do Sol. 

 

Quadro 5-3: Questão 06 – O que define as fases da Lua? 
Turma Categoria Quantidade Falas 

Física Posição relativa da Lua 4 

 A sua posição em relação à 
Terra e Sol. 

 A posição na qual a Lua está 
em relação à Terra e ao Sol 

 De acordo com o 
movimento de translação, a 
posição que a Terra estiver 
(distância), define essas 
fases. 

 A posição Terra/Lua/Sol 

Biologia 

Posição da Lua em 
relação ao Sol 

2 

 A posição que ela está em 
relação ao Sol 

 O posicionamento da Lua 
em relação ao Sol. Ora está 
mais distante do Sol, ora 
mais próxima 

Posição da Lua em 
relação à Terra 

1 
 A posição da Lua em 

relação à Terra, o que 
define a luminosidade. 



56 
 

Angulação dos feixes 
solares 

1 
 A angulação dos feixes do 

Sol na Lua, alterado pela 
posição da Terra. 

Incidência Solar 1  A incidência solar em 
relação à Lua 

Rotação da Lua 1 
 O movimento de rotação 

que a Lua realiza em torno 
do seu próprio eixo 

Rotação da Terra 1  Rotação da Terra 
Translação da Terra em 

torno da Lua 
1  O giro do planeta Terra em 

torno da Lua no espaço 

Translação da Lua 2 

 O movimento da Lua em 
volta da Terra faz com que 
em alguns momentos o Sol 
ilumine partes da Lua e em 
outros momentos ela inteira 
(Lua cheia). 

 A rotação da Lua em volta 
da Terra e o movimento de 
rotação e translação 

Translação da Terra 3 

 As fases da Lua são 
definidas de acordo com os 
movimentos que a Terra dá 
em torno do Sol e do seu 
próprio eixo. 

 Posição orbital da Terra em 
relação ao Sol. 

 O movimento de translação 
da Terra 

Não sabe ou em branco 4 - 

Química 

Posição da Lua em 
relação ao Sol 

2 

 A posição da Lua em 
relação à Terra e ao Sol. 
Essas posições influenciam 
se haverá sombra da Terra 
sobre a Lua ou não. 

 É a posição em que ela está 
em relação à Terra e o Sol 

Translação da Terra 2 

 Devido à movimentação de 
translação da Terra 

 Movimento de translação da 
Terra 

Posição do Sol em 
relação à luz 

1  A posição do Sol em relação 
à luz 

Alinhamento Sol e Lua 1 
 Creio que seja devido ao 

alinhamento entre o Sol e a 
Lua 

Não sabe ou em branco 1 - 
 



57 
 

Além da resposta que foge completamente do adequado, como translação da 

Terra, essa questão gerou dois grandes grupos de respostas, os que dizem respeito 

à questão da luz emitida pelo Sol e os que dizem respeito à posição relativa da Lua. 

Um aluno respondeu que a razão das fases da Lua é a translação da Terra na Lua, 

mostrando um completo desconhecimento astronômico de um sistema familiar – o 

qual possui uma estrela e alguns planetas em sua órbita, ou seja, um Sistema Solar 

como o nosso próprio. Outro aluno parece ter confundido com Eclipses, ao responder 

que as fases da Lua ocorrem devido ao alinhamento do Sol e da Lua. 

Analisando as respostas sobre a incidência de luz, como “Incidência Solar”, é 

possível observar que alguns alunos parecem não entender que a Lua está sempre 

com um hemisfério iluminado, ou seja, a incidência de luz é sempre a mesma e o que 

altera é a nossa posição em relação ao satélite natural. Isso nos leva à maioria das 

respostas, que dizem respeito ao posicionamento dos corpos celestes. No entanto, é 

notável a confusão sobre esse posicionamento, uma vez que houve uma grande 

variação nas respostas, ora tratando do posicionamento da Lua em relação à Terra, 

ora tratando do posicionamento da Lua em relação ao Sol, além das explicações 

acerca dos movimentos orbitais da Terra. 

De forma geral, o entendimento acerca das fases da Lua parece estar no 

caminho certo, mas é preciso maior direcionamento, dando ênfase ao movimento de 

translação da Lua sobre a Terra, mostrando que a posição da Lua é que varia com o 

tempo e por isso diferentes fases são observadas, uma vez que o mesmo hemisfério 

lunar fica voltado para os observadores na Terra. Colocando de outra maneira, a 

intensidade de luz que ilumina a Lua e o hemisfério voltado para a Terra são 

constantes e a única variação é a posição da Lua ao redor do nosso planeta. 

 

 Esfericidade da Terra 

A quarta pergunta de modalidade aberta foi sobre a diferença da duração dos 

dias, entre regiões dos polos e do equador na Terra. Essa pergunta teve o objetivo de 

questionar a esfericidade da Terra e sua inclinação, relacionando a duração dos dias, 

com a intensidade de radiação solar ao longo do tempo. A duração dos dias, em si, 

não altera com o aumento da latitude, ou seja, em qualquer lugar da Terra os dias 

terão, em média, cerca de 23 horas 56 minutos, sendo a intensidade de radiação solar 

o que varia com a latitude, ficando reduzida quanto mais próximo aos polos. Todavia, 

a duração do período diurno (ou noturno), tempo em que um ponto da Terra está 
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exposto à luz solar (ou não), varia com a posição da Terra em sua órbita de translação, 

a estação do ano e com o hemisfério (norte ou sul) que está voltado mais diretamente 

para o Sol, devido à inclinação do eixo terrestre em relação à sua órbita. 

Os alunos da Física deram diferentes explicações, sendo uma delas 

equivocada (tabela 5-4), apresentando o senso comum, de que a Terra é um corpo 

oval. Na turma da Biologia, a maioria explicou sobre a incidência de luz, podendo ser 

consideradas respostas adequadas, uma vez que cumpriram o objetivo de atestar a 

esfericidade da Terra, apesar de não terem respondido à questão em si. Além destes, 

quatro alunos corretamente explicaram sobre o fator inclinação da Terra, para a 

diferença da duração dos dias, três alunos disseram que a órbita da Terra é o que 

causa esta diferença e dois alunos deixaram em branco. A maioria dos alunos da 

Química atribuiu a diferença à inclinação da Terra, sendo estas respostas corretas, 

com duas respostas acerca da intensidade luminosa, que em parte é satisfatória, pois 

atesta a esfericidade da Terra. 

 

Quadro 5-4: Questão 08 – Existe diferença entre um dia nos polos e um dia no 
equador? 

Turma Categoria Quantidade Falas 

Física 

Incidência de luz 1 
 Depende do quanto de luz 

solar incide na superfície em 
cada região e polos. 

Forma oval da Terra 1 

 Sim, pois a Terra tendo o 
seu formato oval os raios 
solares incidem na Terra em 
determinados locais 

Inclinação da Terra 2 

 Devido à inclinação da Terra 
em relação ao Sol 

 Devido à inclinação da 
Terra, a exposição à luz 
solar pode ser diferente, 
aumentando a duração do 
"dia". 

Biologia Incidência de luz 8 

 Sim, os dias na região 
próxima ao equador 
apresentam dias mais 
longos. Próximo aos polos 
temos poucas horas de luz. 

 Sim, pois depende das 
incidências de raios solares 
sobre a Terra e essa 
incidência é diferente no 
equador e nos polos. 
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 Sim, porque quanto mais 
próximo do equador, maior 
a incidência de Sol, portanto 
os dias serão mais longos 
que nos polos 

 Sim, pois o Sol chega de 
forma diferente em cada. 

Movimento da Terra 3 

 Sim, porque existe um 
movimento da Terra, que é 
responsável pela diferença 
do dia e da noite entre 
regiões distintas, equador e 
nos polos. 

 Sim. Pelo fato do 
movimento da Terra. 

 Sim, devido ao movimento 
da Terra 

Inclinação da Terra 3 

 Devido à inclinação da Terra 
 Sim, porque a inclinação da 

Terra permite que haja 
maior incidência solar no 
equador e menos incidência 
nos polos. 

 Sim. Devido à inclinação da 
Terra, a mesma recebe 
incidência solar de formas 
diferentes 

 Sim, pela inclinação da 
Terra, em relação à posição 
solar nos fusos 

Translação da Terra 1 
 Sim. Por causa do 

movimento do planeta em 
relação ao Sol. 

Não sabe ou em branco 2 - 

Química 

Incidência de luz 1 
 Sim, pois nos polos a 

intensidade de incidência da 
luz é diferente 

Inclinação da Terra 5 

 Sim. No equador a duração 
do dia e da noite é a mesma, 
porém, devido à inclinação 
da Terra, o polo sul recebe 
menos radiação solar do 
que polo Norte, portanto o 
dia no polo norte é mais 
longo. 

 Por causa da inclinação da 
Terra 
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 Por causa da inclinação da 
Terra, os raios solares irão 
incidir em locais diferentes 

 Acredito que por causa da 
inclinação da Terra em 
determinadas regiões são 
dia e outras são noite 

Não sabe ou em branco 1 - 
 

Essa questão pareceu ter tido um problema de elaboração, não tendo sido 

criada de uma forma eficiente, que levou os alunos a pensar sobre a esfericidade da 

Terra, o objetivo da questão. O que não quer dizer que as respostas foram 

inadequadas, pelo contrário, houve diversas respostas para a questão, cada uma com 

um ponto de vista diferente para o problema apresentado. 

No entanto, algumas respostas se destacaram como a “forma oval da Terra”, 

que é um conceito já em desuso. Esse formato da Terra oval e achatada nos polos 

não é acurado e gera confusões, sendo melhor utilizar a aproximação de que a Terra 

é uma esfera, apesar de sua superfície sólida ser um geoide. Também teve respostas 

como “translação da Terra e “movimento da Terra”, que não responde bem à questão, 

pois a órbita da Terra é bem próxima a um círculo e, portanto, a variação de 

intensidade solar é bem pequena, assim como o movimento da Terra ser uma 

alegação muito genérica e de difícil interpretação. 

Algumas respostas referem-se à inclinação da Terra, o que é uma excelente 

resposta, trazendo para a discussão as estações do ano e como os dias (período com 

luz) no verão são mais longas que os do inverno. Outros alunos também falaram de 

incidência solar, o que não deixa de estar correto, porém, assim como movimento da 

Terra, é uma colocação muito genérica e óbvia, para essa questão, não refletindo bem 

o conhecimento dos alunos. 

 

 Face Oculta da Lua 

A quinta pergunta foi sobre a face oculta da Lua. Sabemos que a rotação da 

Lua é sincronizada com a da Terra, permitindo apenas a observação da mesma face 

do satélite. A pergunta, portanto, teve o objetivo de conhecer o que os alunos sabiam 

sobre essa característica do sistema Terra-Lua. Como visto na terceira pergunta, a 

Lua possui uma face que não está visível para um observador na Terra, levando, por 

muito tempo, à crença de que a Lua possui uma face que nunca recebe luz solar. No 
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entanto, o nosso satélite natural está sempre com um hemisfério iluminado pelo Sol 

e, em sua fase nova, é este hemisfério oculto que está completamente iluminado. 

Esta pergunta gerou diversas respostas distintas, de acordo com diferentes 

interpretações da questão (tabela 5-5). Na turma de Física, um aluno respondeu que 

a Lua em sua totalidade recebe luz solar, pois ela está em órbita com a Terra e possui 

rotação própria; outro aluno respondeu que não possui um lado oculto por conta da 

inclinação da Lua; outro aluno explicou sobre eclipse solar e como a Lua recebe luz 

na face voltada para o Sol; um aluno não soube responder. A turma de Biologia teve 

dez alunos, no total, que não souberam responder ou deixaram em branco; os outros 

seis alunos explicaram que a Lua não possui um lado perpetuamente sem luz solar, 

utilizando a rotação, a órbita e os eclipses como justificativos. A turma de Química 

teve quatro respostas em branco; as outras três respostas foram satisfatórias, 

explicando que a Lua recebe luz em sua totalidade, usando as fases da Lua, órbita e 

rotação e Eclipses para justificar a afirmação. Como pode ser observado, houve 

respostas que dizem que a Lua não possui uma face não iluminada e que possui uma 

face não iluminada, no entanto, de acordo com tais interpretações, muitos alunos 

responderam adequadamente as questões. 

 

Quadro 5-5: Questão 09 - A Lua possui uma face que não recebe luz? 
Turma Categoria Quantidade Falas 

Física Sim 

Rotação da Lua 1 

 Diretamente sim. A 
velocidade de rotação da 
Lua coincide com a da 
Terra. 

Eclipse 1 
 Sim. Na fase quando ela 

está localizada atrás da 
"sombra" da Terra 

Inclinação 1  Devido à inclinação da Lua 
Não sabe ou em 

branco 
1 - 

Biologia Sim 

Rotação 1 
 A rotação dela permite que 

apenas um de suas faces 
seja iluminada pelo Sol. 

Só recebe luz a 
face visível 

1 
 Só recebe luz solar a parte 

da Lua que fica visível a 
olho nu 

Não incidência 
de luz solar 

1  Às vezes, quando o Sol não 
ilumina essa "face". 

Fases 2  Por isso existem as fases 
lunares, que é quando a 
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face da Lua está sendo 
"tampada" pela Terra. 

 Depende das fases da Lua. 
Eclipse 1  Terra entre o Sol e a Lua 

Não sabe ou em 
branco 

4 

 Dependendo da sua 
posição em relação ao Sol, 
ela recebe luz apenas numa 
face 

Não 

Translação da 
Lua 

1 

 A Lua também gira ao redor 
da Terra, sendo assim 
recebe luz em todas as suas 
partes. 

Não sabe ou em 
branco 

2 - 

Não sabe ou em branco 4 - 

Química 

Sim 
Eclipse 1 

 Porque há certos momentos 
em que a Terra não deixa 
com que a luz solar chegue 
à Lua, pois fica entre os dois 
(Sol e Lua) 

Fases 1  Por isso as fases da Lua 

Não 
Órbita 1 

 Pois as diferentes posições 
que a Lua pode assumir 
fazem com que em 
diferentes momentos, 
diferentes partes sejam 
iluminadas. 

Não sabe ou em 
branco 

1 - 

Não sabe ou em branco 3 - 
 

Essa questão teve bastante resposta em branco, que pode ser interpretado 

como uma relação de dúvida mesmo, já que é sempre observada a mesma face da 

Lua no céu, podendo levar à interpretação de que a Lua possui uma face oculta e 

desconhecida, portanto, sem luz. No entanto, essa dúvida pode ser elucidada, ao se 

tratar das fases da Lua e Eclipses, mostrando como a Lua está sempre com um 

hemisfério iluminado – assim como a própria Terra. 

Apesar dessas respostas em branco, essa questão gerou diversas respostas 

satisfatórias, pois mostrou um bom conhecimento em relação à iluminação da Lua, já 

que os alunos interpretaram a questão de diferentes maneiras, mas de forma 

adequada. Para aqueles que responderam que sim, a Lua possui uma face que não 

recebe luz, foi utilizado um raciocínio de Eclipses e de rotação da Lua, mostrando que 

a Lua não receberia luz em um de seus hemisférios em determinados períodos. Por 
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outro lado, quem respondeu que não, a Lua não possui esta face escura, a lógica foi 

a mesma, de que a Lua, por estar em órbita e ter movimento de rotação, ela recebe 

luz em toda sua superfície ao longo de uma translação. 

De certa forma, as respostas desta questão contradizem em parte com as 

respostas sobre as fases da Lua, pois aqui os alunos parecem ter mostrado 

conhecimento adequado, quanto aos movimentos da Lua e sua relação com a luz 

solar. Essa observação pode ser útil e mostra que, talvez, a questão do aprendizado 

em Astronomia é mais uma questão de como abordar o conteúdo, do que uma questão 

de conhecimento em si. 

 

5.1.2. Questões fechadas 

O questionário também possuiu questões fechadas, para dar um 

direcionamento mais direto às respostas e para avaliar o conhecimento dos alunos, 

acerca de determinado conteúdo. Dentre as opções disponíveis para escolha, houve 

aquelas que tratam de respostas encontradas com frequência na Literatura, como a 

densidade de nuvens no inverno, para as estações do ano, e o criacionismo, para a 

origem do universo.  

 

 Estações do ano 

A primeira pergunta – sétima pergunta do questionário – de modalidade 

fechada foi sobre a causa das estações do ano. As opções disponíveis para esta 

pergunta foram: movimento de translação da Terra, inclinação da Terra, distância 

entre a Terra e o Sol e densidade de nuvens no inverno. Para essa pergunta foi 

permitida a marcação de mais de uma opção, resultando em um número maior de 

respostas, visto que as respostas adequadas seriam a translação da Terra e 

inclinação de seu eixo, pois a inclinação do eixo terrestre, em relação à sua órbita, 

permite que diferentes partes do globo recebam diferentes quantidades de radiação 

solar, somado a isso, o movimento de translação faz com que cada hemisfério fique 

mais exposto ao Sol, em momentos distintos da órbita terrestre. A órbita terrestre é 

elíptica, portanto, há um ponto em que o planeta se encontra mais próximo ao Sol, no 

entanto, essa diferença é muito pequena, não sendo o suficiente para causar 

diferenças sazonais na Terra. Por último, a densidade de nuvens no inverno foi uma 
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explicação dada por crianças, no trabalho de Baxter (1989) e julguei importante 

colocá-la, para ter a presença de uma resposta mais imatura, dentre as opções. 

Como pode ser observado no gráfico 5-2, na turma da Física houve duas 

repostas incorretas, atribuindo a causa à distância da Terra ao Sol, uma resposta 

correta completa, atribuindo à translação e ao eixo de inclinação da Terra e uma 

resposta correta incompleta, atribuindo somente à inclinação do eixo terrestre. A turma 

de Química não teve respostas corretas completas, mas a maioria dos alunos marcou 

inclinação da Terra, além de duas respostas do movimento de translação e uma de 

distância entre a Terra e o Sol. Nenhum aluno marcou a opção de “Densidade das 

nuvens no inverno”. 

Gráfico 5-2: Qual a causa das estações do ano? 

 

O movimento de translação da Terra, como responsável pelas estações do ano, 

vem do pensamento de que as estações mudam de acordo com a posição da Terra 

em relação ao Sol, por si só. Algumas explicações podem ser: no verão a Terra orbita 

em torno do Sol mais lentamente – expondo o planeta a mais radiação, aquecendo-o 

– e no inverno mais rapidamente – não dando tempo para o planeta ser aquecido 

como no verão (LEITE, 2002). Porém, é possível que os alunos tenham o 

conhecimento de que é a translação da Terra, que causa as estações do ano, já que 

o planeta possui uma inclinação significativa, ou seja, é possível que eles atribuam as 

estações do ano apenas à translação e não conheçam a relevância fundamental que 

a inclinação do eixo do planeta tem no clima do próprio planeta. Este problema é, 

então, tratado no livro, ao mostrar como o clima funciona em outros planetas do 
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Sistema Solar e como planetas com inclinação desprezível não possuem estações do 

ano. 

 Trajetória da Órbita Terrestre 

A segunda pergunta fechada – décima do questionário – foi sobre a trajetória 

do movimento da Terra no Universo. Sabemos que o Universo está se expandindo, 

fazendo com que todos os corpos estejam em movimento, ou seja, a Terra possui o 

movimento de sua rotação, acrescido do movimento de translação ao redor do Sol 

que, por sua vez, move em conjunto com todo o Sistema Solar, em torno do centro da 

Via Láctea, que possui um movimento próprio advindo da expansão do Universo. O 

objetivo dessa pergunta era conhecer até onde ia a noção da nossa inserção no 

Universo, assim como qual a noção dos alunos acerca da excentricidade do 

movimento da Terra. Quatro alternativas estavam disponíveis: elíptica, circular, 

espiralada, e uma para inserção de outra trajetória, advinda do próprio aluno. 

Todos os alunos da Física marcaram, corretamente, a trajetória elíptica. Já na 

Biologia, onze alunos marcaram a alternativa correta e cinco alunos marcaram que a 

Terra descreve uma trajetória circular, com apenas um aluno deixando a questão em 

branco. Na Química, todos os alunos marcaram trajetória elíptica, assim como na 

Física (gráfico 5-3).  

Gráfico 5-3:Trajetória da órbita terrestre. 
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impressão de que ora a Terra se encontra muito distante do Sol, ora muito próxima ao 

Sol, conflitando diretamente com o tema da questão anterior, estações do ano. Dessa 

forma, apesar de a Terra possuir uma trajetória elíptica – excentricidade maior que 0 

– os alunos que marcaram a trajetória circular podem ter uma imagem mais próxima 

do real em relação a esse tema. Essa relação entre as respostas corretas erradas 

geram um problema para o professor ao ensinar sobre a trajetória, devendo encontrar 

um balanço entre as ideias, ou seja, mostrar a excentricidade da órbita terrestre, mas 

ao mesmo tempo, explicar que para relações como o clima, pensar na órbita como 

bem próxima a um círculo, ajuda mais no aprendizado. 

 

 Origem do Universo 

Por último, a décima primeira questão do questionário perguntava sobre a 

origem do Universo. Cientificamente, a hipótese do Big Bang é a adequada, dizendo 

que o Universo surgiu a partir de um ponto condensado de energia que, num primeiro 

momento, expandiu com uma aceleração extraordinária, gerando matéria a partir de 

energia, à medida que o Universo se esfriava. As outras opções foram o criacionismo, 

a qual deus criou o Universo; multiversos, a qual o nosso Universo é apenas mais um 

dentre diversos outros, de forma que o final da vida de um é o início de outro; e 

universo oscilante, que caracteriza o Universo com uma vida cíclica, na qual ele se 

expande e contrai indefinidamente. 

Todos os alunos da Física marcaram a opção do Big Bang. Na turma de 

Biologia, dezessete alunos marcaram que a origem do Universo é o Big Bang, um 

aluno marcou criacionismo e outro aluno marcou Multiversos. Na Química, além do 

Big Bang (cinco alunos), cinco responderam criacionismo. Tanto na Biologia quanto 

na Química, alguns alunos marcaram mais de uma opção, o que foi permito. Estes 

resultados mostram que a teoria do Big Bang é bem aceita entre os alunos, sendo 

algo bem positivo, já que esta teoria tem ganhado cada vez mais evidências de seu 

acontecimento, como bem explicado na excelente obra Origens (TYSON, N. G.; 

GOLDSMITH, D., 2015). 
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Gráfico 5-4: Origem do Universo. 

 

 

5.1.3. Após a formação 

A terceira sessão, do primeiro questionário, contém quatro perguntas: a 

pretensão em lecionar após a formação, o interesse em um curso de Astronomia, 

voltado ao Ensino de Ciências, a importância de uma disciplina de Astronomia na 

graduação e se eles tiveram alguma disciplina de Astronomia ou Ensino de 

Astronomia durante seu curso superior. 

Sobre a pretensão de lecionar, apenas um aluno da Química disse que não 

pretendia lecionar ao concluir o curso, os outros 27 alunos querem lecionar Ciências 

ao formar (gráfico 5-5). Os alunos também foram perguntados se eles pensam que 

uma disciplina voltada para o Ensino de Astronomia seria importante (gráfico 5-6). 

Assim como na questão anterior, apenas um aluno, da Química, marcou como não 

importante. Por último, foi questionado aos alunos se eles teriam interesse em um 

curso de Ensino de Astronomia, seja ele durante a Licenciatura ou após a formação; 

apenas um aluno da Física alegou não ter interesse. Nenhum dos 28 alunos 

participantes da pesquisa teve uma disciplina de Astronomia na grade curricular do 

curso. Como podemos observar praticamente todos os alunos dos cursos de 

Licenciatura têm a pretensão de lecionar Ciências ao se formarem, reconhecem a 

importância do Ensino de Astronomia e reconheceram que precisam de um curso na 

área, pois a formação deles não contemplou o ensino dessa Ciência. 
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Gráfico 5-5: Pretensão de lecionar Ciências. 

 

Gráfico 5-6: Importância do Ensino de Astronomia 

 

Gráfico 5-7: Interesse em um curso de Ensino de Astronomia. 
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 Curso 

Durante o curso, tivemos alguns questionamentos advindos dos participantes. 

Todos foram adequadamente respondidos durante o curso. Na turma de Física, um 

aluno questionou sobre a formação de anéis ao redor dos planetas e porque Saturno 

possui um sistema tão grande de anéis. A formação de anéis data da formação do 

próprio Sistema Solar, assunto não tratado pelo livro. Além disso, a razão da formação 

dos anéis não é certamente conhecida; a hipótese mais aceita é a de que os anéis 

surgiram junto à formação dos próprios planetas, no entanto, há certa manutenção do 

material que os compõe, podendo, também, haver surgimento de novos anéis. Em 

Saturno, por exemplo, uma de suas luas, Enceladus, ejeta materiais constantemente, 

sendo a principal fonte de dejetos para o anel E (nome de um dos anéis de Saturno). 

Em Marte, estimativas mostram que Phobos, a maior de suas luas, está 

desacelerando e, em cerca de 40 milhões de anos, a lua se chocará com o planeta, 

produzindo anéis em Marte. 

Na Biologia, um aluno ficou surpreso ao saber que o ciclo lunar permite que o 

satélite apareça no céu de dia, nascendo junto ao Sol em sua fase nova. Apesar de a 

observação da Lua no céu diurno ser algo comum, o fato do satélite nascer junto ao 

Sol (acima ou abaixo da estrela, em suas respectivas posições aparentes no céu) foi 

uma surpresa, pois não é possível visualizá-lo a olho nu, já que o brilho do Sol não só 

ofusca a Lua, como também ilumina apenas sua face oculta. Também na Biologia, 

houve grande discussão acerca da órbita de alguns planetas, principalmente Mercúrio, 

que, por possuir uma grande inclinação de seu eixo de rotação, difere bastante das 

órbitas mais conhecidas, como a da Terra ou Marte. A turma mostrou que as 

características dos movimentos dos planetas são bem desconhecidas, existindo 

apenas a ideia de órbitas regulares. 

Na turma de Química, diversos alunos questionaram sobre a camada de 

Ozônio, tema não presente no livro. Outro aluno questionou sobre as marés, tema 

também ausente no livro. A camada de Ozônio, que protege o planeta da radiação 

solar, é um tema importante e se encaixa no último capítulo, sendo uma possível 

adição ao livro. Na última década, a camada de Ozônio da Terra teve uma grande 

recuperação, desde a comprovação de um buraco nela, principalmente devido à 

emissão de gases CFC (clorofluorcarbonetos). Já a questão das marés é um tema 

que julguei bastante tratado e conhecido, mesmo porque ele não aparece na Literatura 
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como um problema para o Ensino de Astronomia. Como o livro possui um capítulo 

dedicado à nossa Lua, seria possível a adição de uma sessão sobre o assunto. 

 

5.2.1. Satisfação do Curso 

Ao término do curso, foi aplicado um questionário de satisfação (apêndice 02) 

para todos os alunos, de acordo com as respectivas turmas (gráfico 5-8). Os 

resultados mostraram que apenas um aluno se sentiu indiferente com o curso, sendo 

que a maioria considerou o curso satisfatório (86%). Na turma de Física, um aluno 

considerou muito satisfeito com o curso; houve totalidade de satisfação na turma de 

Química; na turma de Biologia, dois alunos ficaram muito satisfeitos com o curso.  

Gráfico 5-8: Grau de satisfação do curso proposto. 

 

 

A segunda pergunta (gráfico 5-9) do questionário foi sobre a relevância dos 

temas trabalhados. Apenas um aluno, da Biologia, respondeu que os temas são pouco 

relevantes, 66% responderam que os temas são relevantes e 31% muito relevantes. 

Essa questão também teve um espaço para os alunos escreverem se eles retirariam 

algum tema do curso ou se incluiriam algum outro tema não abordado. A turma de 

Física, em geral, mostrou interesse na inclusão de explicações sobre a formação do 

Sistema Solar, tema não contemplado pelo livro, por ser complexo e as hipóteses 

ainda estarem sendo testadas, pois o processo de formação do Sistema Solar ainda 

está sendo entendido. Houve também propostas de inclusão da camada de Ozônio, 

no quarto capítulo do livro. Este assunto seria muito interessante e entraria de acordo 
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com o tema do capítulo, principalmente por conta da comoção e poder de resolução 

de problemas climáticos, já que o “buraco” na camada de Ozônio foi combatido com 

sucesso, após diversas medidas a nível global, pelas diversas nações. Também na 

Química, houve o pedido de inclusão dos efeitos que a gravidade da Lua causa na 

Terra, no entanto, este assunto tem uma complexidade tão grande que merece um 

capítulo exclusivo, voltado para os efeitos gravitacionais dos corpos celestes. 

Houve, também, pedidos de exclusão de conteúdo, como movimento dos 

corpos celestes, que se mostrou bem mais complicado para se trabalhar, dado à 

tamanha abstração deste assunto, ficando visível a necessidade de modelos 

tridimensionais para uma aprendizagem eficiente. 

 

Gráfico 5-9: Relevância dos temas abordados 

 

 

A terceira questão foi sobre o domínio do conteúdo apresentado pelo professor 

que ministrou o curso (gráfico 5-10). 32% dos alunos consideraram o domínio do 

professor como médio e os outros 68% consideraram o professor com um bom 

domínio do conteúdo.  

 

31%

66%

3%

Relevância dos temas 
abordados

Muito relevante Relevante Pouco relevante

57%
43%

Química
Muito relevante

Relevante

11%

83%

6%
Biologia

Muito relevante

Relevante

Pouco relevante

75%

25%

Física
Muito relevante

Relevante



72 
 

Gráfico 5-10: Domínio do conteúdo pelo professor 

 

Como em cada turma o tempo disponível foi diferente, separamos as respostas 

apenas por turma (gráfico 5-11). A turma de Física, que recebeu o curso em três dias, 

considerou o tempo suficiente, no entanto, um dos alunos expressou preocupação 

com o tempo disponível para os professores comparecerem a um curso como esse, 

tornando as poucas horas de curso em algo positivo, pois facilitaria a presença dos 

docentes. 

Na turma de Biologia, nove alunos consideraram o tempo insuficiente e nove 

consideraram suficiente, ficando a turma igualmente dividida nesse aspecto; alguns 

dos alunos deixaram críticas quanto a esse problema, sugerindo a retirada de alguns 

conteúdos (não especificados) ou o próprio aumento de carga horária, expressando 

bastante preocupação com as dúvidas e questionamentos advindos dos alunos 

durante o curso, explicando que a discussão e resolução dessas dúvidas tomam muito 

tempo do curso. 

Apenas dois alunos da turma de Química consideraram o tempo insuficiente, 

dizendo que alguns tópicos necessitavam de mais tempo para ser trabalhado como o 

clima, no entanto, a maioria dos alunos considerou o tempo suficiente. Como esta 

turma foi a última a receber o curso, a distribuição dos conteúdos foi mais bem 

administrada, de acordo com as experiências passadas e, talvez, esse tenha sido um 

fator importante para a turma ter considerado o tempo suficiente. 
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Gráfico 5-11: Crítica ao tempo do curso 

 

 

5.2.2. Críticas gerais 

Por último, foi pedido aos alunos que escrevessem críticas, sugestões e 

comentários gerais sobre o curso. A maioria dos comentários falava a respeito de 

aulas práticas, modelos didáticos para o estudo dos fenômenos trabalhados e vídeos 

para explicar o conteúdo de maneira mais visual. Na turma de Física, um aluno sugeriu 

a apresentação do conteúdo, ou de parte dele, em eventos como o Campus Aberto, 

da UFOP, e em oficinas e semanas científicas em escolas. 

A turma de Biologia, como um todo, sugeriu a utilização de modelos, vídeos ou 

dinâmicas para melhorar a compreensão do conteúdo. Alguns alunos expressaram 

uma preocupação em relação à complexidade do conteúdo, alegando que os alunos 

da Educação Básica não entenderiam alguns pontos do curso, no entanto, o curso 

não é voltado para o aluno, e sim para o professor, deixando a forma de como passar 

esse conteúdo para os alunos sob sua responsabilidade. 

Na turma de Química, as críticas se voltaram para o último capítulo. Alguns 

alunos expressaram a preocupação no aprofundamento de conteúdo, como o efeito 

estufa e tempestade, dizendo que tais temas possuem conceitos importantes que não 

foram abordados (não especificados). Por fim, um aluno ficou satisfeito com a forma 

com que o curso foi organizado, dando uma fluidez ao conteúdo. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nossa pesquisa corroborou diversos dados presentes na Literatura, como as 

concepções alternativas e os erros conceituais presente nos futuros professores. 

Corroborou, também, a carência de um Ensino de Astronomia em Licenciaturas de 

cursos de graduação, que permitam lecionar Ciências, visto a crescente importância 

da presença desse conteúdo, não só com os novos desenvolvimentos tecnológicos e 

aumento da exploração espacial, mas também com a introdução das novas Bases 

Nacionais Curriculares Comuns, tornando a Astronomia um tema recorrente nas aulas 

de Ciências, do sexto ao nono ano. Portanto, com os dados coletados nos foi permitido 

focar os esforços da produção do livro, de forma a abordar os temas mais 

problemáticos no Ensino de Astronomia, de forma contextualizada com o Sistema 

Solar, tornando o livro menos conteudista e mais dinâmico em sua abordagem teórica. 

Em muitas pesquisas em Ensino de Ciências, a busca por formas eficientes de 

ensino geralmente é o foco, oferecendo diferentes propostas a serem testadas e 

diferentes formas de abordar um conteúdo.  Para o nosso público, os professores de 

Ciências, a maneira oferecida para a melhoria do Ensino de Ciências é a 

disponibilização de um livro com conteúdos sobre o Sistema Solar, de forma que dê 

ao professor, uma base teórica para entender e buscar diferentes maneiras de ensinar 

Astronomia em sala de aula, preferencialmente com aulas práticas. 

Os conteúdos de Astronomia exigem, até certo ponto, uma abordagem prática, 

com a presença de modelos e maquetes para auxiliar o ensino. No entanto, o tempo 

disponível não foi o suficiente para a elaboração de um trabalho mais completo, com 

abordagens teóricas e práticas. Esse limite afetou tanto o curso, que se limitou a 

apenas 4 horas, quanto o produto, que não possui atividades práticas. Tal fator 

também foi notado pelos alunos, que apontaram para o pouco tempo disponível, em 

relação ao conteúdo e à ausência de atividades práticas. 

Portanto, o ideal seria ter cerca de 60 horas para um curso completo, que teria 

gerado mais dados para incrementar o produto que, por fim, precisaria de mais tempo 

para a elaboração e escrita, ou seja, um curso de Mestrado não possui a carga horária 

necessária para a criação de um trabalho em Ensino de Astronomia que seja completo 

– no sentido de possuir tanto a parte prática, como a parte teórica – como foi proposto 

e realizado. 



75 
 

Em vista do presente cenário em que o Ensino de Astronomia, no Brasil, se 

encontra, nosso produto entra como uma fonte confiável e atual de conteúdos 

astronômicos, visando apoiar o docente em seu trabalho. No entanto, temos a ciência 

de que o produto possui limites, sendo o maior deles a carência de um conteúdo 

prático, como descrito acima, afinal, apenas uma abordagem teórica não seria o 

suficiente para um processo de aprendizagem completo, abrindo espaço, portanto, 

para trabalhos que possibilitem a implementação de aulas práticas, sugestões de 

visitas a museus e planetários, assim como a produção de vídeos e modelos digitais, 

que contribuam para a melhor compreensão da Astronomia. Cientes do pouco tempo 

disponível para a produção de um trabalho completo – com conteúdo teórico e prático 

– decidimos focar na questão teórica, de forma a construir uma base astronômica para 

a prática de Ensino dos professores que, contando com sua experiência e didática, 

agora podem ter a base teórica para pesquisar e elaborar práticas docentes que se 

adequem, não só à turma, mas à sua metodologia de trabalho. 

Outro aspecto do Ensino de Astronomia também ficou evidente ao término 

desse trabalho: as pesquisas e as missões de exploração estão sempre gerando 

novos resultados, preenchendo cada vez mais as lacunas do conhecimento, 

apresentando novos conceitos e reformulando conceitos antigos, principalmente no 

presente século, em que as tecnologias para observação e análise estão cada vez 

mais desenvolvidas. Pensando nisso, o nosso produto, apesar de conter dados e 

conceitos atualizados, que foram disponibilizados ao longo do último ano, logo 

precisará de atualizações. Entretanto, essa característica não é inerente a esse 

produto, exclusivamente, ou seja, de forma geral, os produtos educacionais precisam 

adotar um estado de continuidade, de nunca estarem definitivamente prontos, 

passando por constantes mudanças servindo, dessa forma, como ponto de partida 

para novas pesquisas e confecção de novos produtos. 
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