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RESUMO 

 

 

No currículo dos cursos de formação do professor de educação básica não há, em geral, a 

disciplina Astronomia. No entanto, conteúdos de Astronomia estão inseridos nos temas 

abordados nas disciplinas de Ciências, Geografia e Física do Ensino Básico. Devido a isso, há 

uma lacuna no que compete à formação específica do professor neste conteúdo e à formação 

escolar do aluno de Ensino Básico. Esse quadro se agrava com a existência de uma série de 

erros em livros didáticos. Por sua vez, o ensino de Astronomia é capaz de responder a alguns 

questionamentos sobre ideias presentes no senso comum como por exemplo a existência do 

dia e a noite, das estações do ano e etc. Com a reformulação do ensino através dos PCN´s e 

dos currículos estaduais, o ensino de astronomia passou a ser explicitamente valorizado na 

educação básica, como, por exemplo, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que 

passaram a abordar conteúdos de astronomia, no 1º ano do Ensino Médio na disciplina de 

Física. A proposta dessa dissertação se concentra em discutir assuntos específicos de 

Astronomia, envolvendo o sistema Terra-Lua-Sol, ao propor a construção e uso pelos alunos 

do dispositivo de Orrery. Como produto associado dessa dissertação, elaboramos um 

documento à parte, capaz de ser usado por docentes do ensino básico para construir e aplicar o 

dispositivo como previsto em sala de aula.   
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ABSTRACT 

 

In the curriculum of basics education teacher courses, there is not the discipline Astronomy. 

However, astronomy contents are inside disciplines such as sciences, geography and physics. 

Due to this reality, there is a gap in both the teacher and the student formations. This scenario 

is worsened due to many conceptual errors in  in textbooks. The teaching of Astronomy is 

able to answer some important questions about common sense as, for example, the reason to 

exist day and night, the seasons, etc.. In recent education reformulation through PCN and the 

promulgation of the new state curriculum, in both São Paulo and Rio de Janeiro States, the 

astronomy teaching has become the basis for the (senior) high school education. In these 

states, astronomy contents are taught in the 1st year of high school, in the core of the 

discipline of physics.The aim of this dissertation is to discuss some specific issues involving 

the Earth-Moon-Sun system, proposing the construction and use of the Orrery device in 

classrooms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática experimental faz parte do ensino de física, uma vez que esta ciência, 

por ser não só qualitativa, mas também quantitativa, requer atividades que frequentemente 

envolvem medições e reproduções de fenômenos. É importante ressaltar que, no âmbito 

escolar, buscamos a compreensão de um conceito físico. Segundo Lanetta (2007 apud 

Carvalho, 2010), desde o século XIX as aulas práticas experimentais fazem parte do 

planejamento do ensino de Física na escola média, ora através de experimentos realizadas 

pelo próprio professor, em aulas demonstrativas, ora de forma manipulativa, em grupos e em 

laboratórios. Dentro da dinâmica tradicional de uso do laboratório, ou pelo menos da 

realização de experimentos em física, a prática experimental utilizada comumente tem como 

finalidade corroborar um conceito aprendido em sala de aula. 

O que se percebe é que essa prática experimental, com fre quência, não tem 

sido aplicada de forma a conceber uma aprendizagem significativa, uma vez que esta é quase 

sempre aplicada de forma desarticulada, sem planejamento e sem qualquer preparação. O 

próprio PCNEM (1999) enfatiza que o ensino de Física tem acontecido frequentemente com a 

apresentação de conceitos, leis e fórmulas, nem sempre articulados e de forma não 

contextualizada perante o mundo vivido pelos alunos e professores, por vezes, insistindo na 

solução de exercícios repetitivos com a intenção de que o aprendizado aconteça por 

automatização, memorização e não pela construção de conhecimentos provenientes das 

competências adquiridas. 

Sobre competência, Perrenoud (2000) define como uma capacidade de agir 

com eficácia em determinados tipos de situações, com capacidade  apoiada em conhecimentos 

, mas não limitada a eles, sendo que para o enfrentamento de uma situação é necessário agir 

com sinergia entre recursos cognitivos complementares que englobam, inclusive, os 

conhecimentos. 

Podemos perceber essa realidade nos dados do PISA (Programme for 

International Student Assessment) – Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, 

desenvolvido e coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Segundo o INEP (2015), o PISA é uma avaliação aplicada a estudantes 

na faixa dos 15 anos, idade que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. Segundo dados divulgados pelo próprio INEP (2015), no último PISA, em 

2012, no exame de Ciências, o Brasil atingiu 405 pontos, bem abaixo da média dos países que 
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compõe a OCDE, que foi de 501 pontos, ocupando o 59º lugar em um ranking de 65 países. 

Diante de tão baixo rendimento, nos últimos anos, várias iniciativas foram 

propostas não só pelo Estado, mas também por associações e sociedades. Podemos destacar 

aqui as mudanças curriculares propostas pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em 

2012, e as Olimpíadas Científicas (Astronomia, Física, Matemática, Biologia, Robótica, 

História, etc.).  

Dentro dessas mudanças, destacamos o ocorrido no ensino de Física, cujo 

currículo atual nos dois estados citados mudaram seu enfoque, e incluíram vários conteúdos 

de física moderna e astronomia, por exemplo. Particularmente em relação aos conceitos 

específicos de Astronomia, houve uma mudança especial que chama a atenção. Segundo a 

SEEDUC/RJ (2015), modelos do Sistema Solar, relações entre os movimentos da Terra, Lua e 

Sol, como duração do dia e da noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, medidas 

astronômicas e etc., fazem parte dos conceitos que o aluno do 1º ano do Ensino Médio, no 1º 

Bimestre, deve adquirir. E a SEE/SP (2015) também destaca como Eixo Temático, Terra e 

Universo, onde afirma como Subtemas o Planeta Terra, Olhando o Céu, Planeta Terra e sua 

vizinhança cósmica, para alunos do Fundamental e massas, tamanhos, distâncias, velocidades, 

grupamentos e outras características de planeta, sistema solar, estrelas, galáxias, demais 

corpos astronômicos, comparação de modelos explicativos da origem e da constituição do 

Universo em diferentes culturas, para alunos do 1º ano do Ensino Médio, como conteúdo para 

o 3º e 4º Bimestre. 

Diante dessa proposta curricular, onde é marcante a presença de temas de 

astronomia, percebe-se a dificuldade na discussão desses conceitos pelos professores de física 

em geral, uma vez que não possuem formação adequada para discuti-los, haja vista que 

apenas 15% dos cursos de licenciatura em Física possuem alguma disciplina obrigatória de 

Astronomia (Júnior, 2014). Segundo esse mesmo autor, na análise dos professores de Física 

formados em 2011, utilizando dados do ENADE, 85% deles não cursaram nenhuma disciplina 

de Astronomia durante a sua graduação. Mesmo que um determinado curso não ofereça 

disciplina, é possível, ainda que pouco prático e nem sempre acessível, cursá-la em outra 

unidade ou instituição.  

Por outro lado, os alunos do educação básica não possuem tampouco 

disciplinas específicas, pois o conteúdo de Astronomia está inserido nas disciplinas de 

Ciências, Geografia e Física. Se assim o fosse, talvez abrissem vagas para docentes com 

formação específica em Astronomia, que inexistem. 

Assim, como é papel da escola propiciar meios para que os alunos possam não 
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só aprender como também desenvolver um senso capaz de transformar essas informações em 

conhecimento e segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), em seu 

artigo 4º, Inciso IX, que estabelece que é dever da escola estabelecer padrões mínimos de 

qualidade de ensino, julgamos necessário e apropriado contribuir para a melhoria do ensino 

em uma situação concreta de sala de aula. 

Nesta dissertação estudaremos a contribuição que a construção e a aplicação do 

dispositivo de Orrery oferecem para o processo de ensino e de aprendizagem de conceitos de 

Física, como também analisar as diferentes maneiras que estes recursos podem ser utilizados 

para, de fato, ser significativa para a aprendizagem dos alunos. 

O dispositivo de Orrery consiste em um mini-planetário, onde apenas os três 

astros (Sol, Terra e Lua) estão envolvidos. Neste dispositivo, é possível trabalhar os conceitos 

sobre rotação e translação da Terra, estações do ano, eclipses, fases da Lua, dia e noite, 

calendário e órbita terrestre. Segundo Martins (2014), o desenvolvimento desse aparato é 

apresentado como uma ferramenta didática para o ensino de astronomia, e propõe questões 

para uso em sala de aula, quebrando concepções alternativas comuns em astronomia, nas 

várias fases do seu aprendizado. 

Escolhemos o tema Astronomia pelas razões a seguir: 

1 – Está ligada ao senso comum do aluno; 

2 – Existe uma deficiente formação do professor nesse assunto; 

3 – É previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); 

4 – Está relacionado a outras disciplinas curriculares do Ensino Fundamental e 

Médio; 

5 – Existe uma quantidade considerável de erros em livros didáticos 

relacionados a este tema. 

Neste trabalho, propomos embasar as interações sociais que se desencadeiam 

em sala de aula entre professor e alunos na teoria de Vygosky. A Teoria Sociocultural de 

Vygotsky apresenta indicações importantes para entender essas dinâmicas que se estabelece 

entre os atores do processo educacional.  Como destacam Monteiro e Gaspar (2005), o 

conceito de interação social é central na teoria de Vygotsky, pois é por ela que o parceiro mais 

capaz, atuando na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) do aluno pode contribuir para 

que este possa, de fato, não apenas aprender, mas como desenvolver sua capacidade de 

aprender. 

Nesse aspecto, chama-nos a atenção dois pontos importantes relativos à 

utilização da experimentação no Ensino de Física: o papel do professor no uso desses 



 

 

4 

 

experimentos para acessar a ZDP do aluno, visando construir o conceito científico e a 

potencialidade dos recursos em desencadear as interações sociais fundamentais para a 

ocorrência de uma aprendizagem que, de fato, tenha significado para os estudantes. 

Nossa investigação terá foco na avaliação da utilização do dispositivo de 

Orrery no ensino presencial de Física, a partir de sua construção e uso, propiciando ao 

Professor de Ensino Básico o uso de ferramentas adequadas para o ensino de conteúdos 

previstos pelo Currículo de Física. 

Nossa pesquisa buscará responder as seguintes questões:  

1 - Quais as possíveis contribuições que a construção e o uso do dispositivo de Orrery podem 

trazer para o ensino presencial de Física? 

2 – Como o recurso do dispositivo deve ser utilizado pelos professores e pelos alunos, para 

que o processo de ensino e de aprendizagem possam ser, de fato, significativos. 

Nosso estudo, como objetivo geral, visa avaliar as possíveis contribuições que 

a construção e o uso do dispositivo de Orrery, podem trazer para o ensino de Física e, qual a 

melhor maneira de se utilizar tais recursos em sala de aula, visando a uma aprendizagem mais 

significativa por parte dos alunos. 

Para alcançarmos o nosso objetivo geral, pretendemos percorrer as seguintes 

etapas: 

a) Fazer um levantamento bibliográfico dos principais trabalhos que estudaram a 

utilização da experimentação em sala de aula. 

b) Fazer um levantamento bibliográfico do ensino de astronomia no Brasil e a motivação 

para a pesquisa em astronomia. 

c) investigar o impacto da construção e utilização do dispositivo na motivação dos alunos 

e na interação destes entre si e com os objetos de ensino; 

No capítulo 2, denominado Ensino de Física e Experimentação: Concepção, 

Objetivos e sua Relação com a Teoria Histórico-Sociocultural de Vygotsky apresentou-se a 

pesquisa bibliográfica das concepções do ensino de Física brasileiro, embasamento teórico 

que trata das relações de ensino e aprendizagem segundo Vygotsky, as interações sociais e as 

práticas experimentais no contexto de sala de aula. 

O capítulo 3 apresenta o ensino de Astronomia e as relações desta ciência com 

o ensino curricular da educação básica brasileira. 

O capítulo 4 trata do dispositivo de Orrery, como sua origem e do projeto 

desenvolvido para a aplicação em sala de aula. 

  O capítulo 5 aborda a aplicação do projeto no contexto de sala de aula e seus 
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resultados, avaliando a contribuição dessa aplicação para a aprendizagem significativa do 

aluno. 

  Finalmente, no capítulo 6, apresentamos as conclusões do trabalho e sugestões 

para a aplicação do dispositivo em sala de aula. 
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2 ENSINO DE FÍSICA E EXPERIMENTAÇÃO: CONCEPÇÃO, OBJETIVOS E SUA 

RELAÇÃO COM A TEORIA HISTÓRICO-SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

 

Sabemos que é papel da escola propiciar meios para que os alunos possam não 

só aprender como também desenvolver um senso capaz de transformar informações e 

ensinamentos em conhecimento. Nesse sentido, destaca-se o papel das interações sociais que 

se desencadeiam em sala de aula entre professor e alunos. 

Especificamente no ensino de Física, dentro das Ciências, a aprendizagem 

precisa acontecer a fim de que possibilite a participação social do aluno no presente e a 

capacidade de participação social dele no futuro. Igualmente importante é a relação professor-

aluno no processo de ensino-aprendizagem e, os estudos de Vygotsky, em que uma das bases é 

a interação social, podem auxiliar a compreensão desta relação. 

A Teoria Histórico – Sociocultural de Vygotsky apresenta indicações 

importantes para entender a dinâmica que se estabelece entre os atores do processo 

educacional. De acordo com Vygotsky (1998), os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem são interligados e se influenciam mutuamente, sendo que a aprendizagem é a 

base histórico sociocultural do desenvolvimento. Nesse contexto, a cultura é a responsável 

pela tradução dos dados do mundo para o homem, numa relação dialética com ele, ou seja, o 

homem influencia a cultura e a forma, assim como é formado e influenciado por ela. 

Assim, o ensino de um modo geral, e o de Física em particular, é capaz de 

colaborar para a formação cultural (no seu sentido mais amplo) do ser humano e as 

concepções que o cercam possibilitam que este reflita e questione o mundo ao seu redor, 

desencadeando o desenvolvimento de um ser crítico e pensante. 

 

2.1 O Ensino de Física: Concepções e Objetivos 

  

De acordo com o PCN (2002) observa-se que o ensino de Física se realiza 

frequentemente com a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, nem sempre articulados e de 

forma não contextualizada perante o mundo vivido pelos alunos e professores, por vezes, 

insistindo na solução de exercícios repetitivos com a intenção de que o aprendizado aconteça 

por automatização, memorização e não pela construção de conhecimentos provenientes das 

competências adquiridas. 

   Este mesmo documento relata que a Física tem sua identidade própria de lidar 
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com o mundo, expressando-se não somente da forma como representa, descreve e escreve o 

real, assim como busca regularidades, conceituação, quantificação de grandezas e 

investigação de fenômenos. Portanto, aprender a lidar com o mundo desta forma envolve 

competências e habilidades específicas relacionadas à compreensão e investigação em Física. 

Nesse sentido, uma parte significativa para tal desenvolvimento relaciona-se à 

investigações, identificando questões e problemas a serem resolvidos, estimulando a 

observação, experimentação, classificação e organização dos fatos e fenômenos à nossa volta, 

de acordo com os aspectos físicos funcionais e relevantes, sendo que à medida que se 

desenvolvem, tendo como referência o mundo em que vivemos, possibilitam uma articulação 

com outros conhecimentos. 

  Assim, ainda de acordo com o PCN (2002), o ensino de Física deve contribuir 

para a formação de uma cultura científica efetiva, permitindo ao indivíduo a interpretação dos 

fatos, fenômenos e processos naturais, sendo que incorporado à cultura e integrado como 

instrumento tecnológico, tornou-se fundamental para a formação da cidadania contemporânea. 

  Desta forma, os objetivos do Ensino de Física, em consonância com o PCNEM 

(1999) devem contemplar: 

- a compreensão dos enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; 

- compreensão e utilização de tabelas, gráficos e representações gráficas referentes ao saber 

físico; 

- uso da linguagem física adequada a elementos de sua representação simbólica; 

- conhecimento de fontes de informação relevantes e elaboração de sínteses e/ou esquemas 

estruturados dos conhecimentos físicos trabalhados; 

- desenvolvimento da capacidade de investigação científica, possibilitando aos alunos a 

fazerem classificações, organizações, sistematizações e observações; 

- quantificação e identificação de parâmetros importantes, compreensão e utilização das leis e 

teorias físicas; 

- o entendimento da Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos; 

- construção e investigação de situações-problemas; 

- utilização de modelos físicos e generalização de uma e outra situação, a previsão , a 

avaliação e a análise de fenômenos; 

- a relação dinâmica de que o conhecimento está intimamente ligado a um contexto cultural, 

social, político e econômico. 

  O documento acima referido ressalta ainda que o processo de conhecimento se 
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efetiva quando existe um diálogo constante entre o próprio conhecimento, alunos e 

professores. Para tanto, é preciso considerar objetos, fenômenos, dentre outros processos e 

produtos que façam parte do cotidiano dos mesmos.  

Nesse contexto, ressalta-se também o papel das diversas fontes de informação 

disponíveis na atualidade e o impacto das diversas tecnologias na educação como um todo e 

também no ensino de Física, 

 
 

Os alunos, assim como todos nós são “bombardeados” por diferentes fontes, que 

chegam inclusive a produzir uma saturação informativa. Eles nem ao menos devem 

buscar a informação; ela é em formatos quase sempre mais ágeis e atrativos, que os 

busca. Consequentemente, quando os alunos vão estudar História, Física ou Inglês, 

já tem os conhecimentos procedentes do cinema, das canções que ouvem ou da 

televisão.   Porém, trata-se de uma informação desgastada, fragmentada e, às vezes, 

até mesmo deformada. O que os alunos necessitam da educação não é somente mais 

informação, de que podem sem dúvida necessitar, mas, sobretudo, da capacidade de 

organizá-la, de interpretá-la, de dar-lhe sentido (COLL, 2003, p.46). 

 

 

Sobre como aprendem Física, os alunos chegam à escola, munidos de 

explicações próprias sobre os fenômenos de suas vivências, e tal qual operações mentais, elas 

são sustentadas por conceitos criados nas interações sociais internalizadas, fazendo parte de 

sua estrutura mental, não sendo relevantes se eles sejam diferentes daqueles que a escola 

ensina. Contudo, essas experiências, assim como o que a escola ensina são importantes no 

trabalho pedagógico, pois ambos são mutuamente enriquecidos, de acordo com os 

pressupostos de Vygotsky (Maldaner et al. 2007). 

No ensino de ciências, Teodoro (2000) afirma que existem muitos termos 

usados para fazer referência às ideias previamente existentes dos alunos e que são trazidas 

para a sala de aula. Dentre eles, pode-se citar: “conceitos intuitivos”, “concepções 

espontâneas”, “ideias ingênuas”, “concepções prévias”, “pré-conceitos”, “ideias de senso 

comum” e “concepções alternativas”. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2011), o senso comum ou conhecimento 

popular é transmitido de geração para geração por meio da educação informal , sendo baseado 

na imitação e experiência pessoal.   Não tem distinção do conhecimento científico por sua 

veracidade ou pela natureza do objeto conhecido, sendo que o que os diferencia realmente é a 

forma, o modo ou o método e os instrumentos do “conhecer”. É valorativo pela dualidade de 

realidades, ou seja, o sujeito impregna valores ao objeto conhecido. É reflexivo, assim como 

assistemático, pois é baseado nas experiências próprias do sujeito cognoscente e não em 

sistematização de ideias. É verificável, estando limitado ao âmbito da vida diária e ao que nela 
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pode se perceber. E é também falível e inexato, não permitindo formular hipóteses sobre a 

existência de fenômenos situados além das percepções objetivas. 

Segundo Gravina e Buchweitz (1994) as concepções alternativas, que podem 

ser chamadas de intuitivas ou espontâneas são as que os estudantes apresentam e que se 

diferem das concepções científicas aceitas. Tais concepções são importantes no processo de 

ensino-aprendizagem e são compartilhadas por muitos alunos, são resistentes à instrução e 

podem até surgir à partir da instrução. Conhece-las implica na criação de atividades que 

propiciem uma mudança conceitual levando ao conhecimento científico. 

Nesse sentido, para a transformação do conhecimento espontâneo em 

conhecimento científico, Moreira (1999) preconiza que a mudança conceitual na estrutura 

cognitiva do aluno não é um processo de substituição de uma concepção/significado para 

outra/outro, sendo que ocorre de maneira progressiva, evolutiva e não substitutiva. As novas 

concepções coexistirão com as preexistentes permanentemente em sua estrutura cognitiva. 

Para que tudo isto seja possível, faz – se necessário também uma mudança na 

postura do professor perante o seu fazer. 

 

 

O desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar em escala sem 

precedentes – público representado, pela primeira vez em nossa história, por todos 

os segmentos sociais (...) não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes 

das décadas anteriores ou da escola para poucos. A razão disso é que não só o 

contingente estudantil aumentou, mas também porque a socialização, as formas de 

expressão, as crenças, os valores e as expectativas e a contextualização sociofamiliar 

dos alunos são outros. (PERNAMBUCO, ANGOTTI e DELIZOICOV, 2002, p. 33) 

 

 

Portanto, ao professor cabe articular os diferentes saberes escolares à prática 

social e ao desenvolvimento de competências, assumindo o papel de mediador. Neste trabalho 

usamos essa abordagem para as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

 

2.2 A Teoria Histórico-Sociocultural de Vygotsky e o Ensino de Física  

 

Rego (2012) afirma que a obra de Vygotsky é pertencente à psicologia 

genética, tendo ele se dedicado à análise de diversos temas: a gênese social das funções 

psicológicas superiores, as relações entre pensamento e linguagem, a questão da mediação 

simbólica, as relações entre desenvolvimento e aprendizagem que ocorrem no ambiente 

escolar e fora dele, o problema das deficiências física e mental, o papel da cultura no 
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desenvolvimento das funções psíquicas , a função do brinquedo, a evolução da escrita e a 

psicologia da arte. Tudo isto numa articulação de informações que integram os processos 

mentais: neurológico, psicológico, linguístico e cultural. 

Seus postulados, portanto, formam a teoria sócio-histórica ou histórico-

cultural.  Teorizou o “método genético-experimental” em que os processos mentais superiores 

como pensamento, linguagem e comportamento volitivo têm origem em processos sociais. Tal 

método consistiu em oferecer o máximo de oportunidades para que o aprendiz se empenhasse 

nas mais diversas atividades que pudessem ser observadas e não rigidamente controladas, 

como até então era feito. Três técnicas eram aplicadas: 

- a introdução de obstáculos que perturbavam o andamento normal da solução de um 

problema; 

- o fornecimento de recursos externos para a solução de um problema que poderiam ser 

utilizados de diversas maneiras; 

- a solicitação para a criança que solucionasse o problema apresentado, sendo que o 

caminho percorrido por ela é mais importante que o resultado final. 

Segundo Moreira (1999), Vygotsky  parte do princípio que o desenvolvimento 

não pode acontecer sem a referência do meio social e cultural que o indivíduo vive, sendo que 

um dos pilares de sua teoria se baseia no princípio que os processos mentais superiores da 

pessoa têm origem em processos sociais e não podem ser entendidos sem a compreensão dos 

signos que os mediam. Deste modo, o pensamento teórico de Vygotsky contribui 

significativamente para o entendimento da experimentação no processo de ensino-

aprendizagem em três conceitos: Interiorização, Transmissão Sociocultural e Zona de 

Desenvolvimento Proximal. 

Vygotsky (1998) preconiza que a Interiorização refere-se ao aluno ser visto 

sempre no interior de uma prática social, pois o homem, o tempo todo, está inserido num 

contexto sócio-histórico e a experimentação possibilita trocas importantes entre os sujeitos, no 

momento em que acontece, podendo ser prolongadas adiante também, pois um aluno só 

poderá compartilhar significados com outros, através da construção de significados vindos de 

sua participação ativa no experimento. 

Quanto ao conceito de Transmissão Sociocultural, o autor refere que a 

aprendizagem de uma nova ciência, que também significa uma nova cultura, pode ser 

facilitada pela experimentação, que se torna um elemento, uma ferramenta, que permitirá 

formas de apropriação dela, ou seja, o objeto do conhecimento é mediado pela ciência como 

formação social, pois tem uma história, pois os alunos não criam os conceitos científicos, mas 
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deles se apropriam durante o processo. Usando esta abordagem, usaremos fortemente uma 

abordagem experimental nesse trabalho. 

Vygotsky (1998), como citado acima, criou o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, que refere-se à distância entre o nível de desenvolvimento real e 

o nível de desenvolvimento potencial de uma pessoa: espaço entre o que o aluno pode fazer 

sozinho e o que ele pode fazer com a mediação de um professor ou da interação com os 

colegas, a fim de atingir seu pleno potencial, de acordo com suas capacidades cognitivas. 

Rego (2012) afirma que o conceito de Zona Proximal é extremamente 

importante para o plano educacional, pois permite verificar não somente o que o indivíduo já 

possui (o que é comumente avaliado nas escolas, não considerando o que ele poderá 

desenvolver) , como aquilo que está em via de formação, permitindo o delineamento da 

competência já existente e de suas futuras conquistas, assim como a elaboração de estratégias 

pedagógicas que o auxiliem neste processo. 

De acordo com o autor, para Vygotsky, o aprendizado geral e o aprendizado 

escolar possibilitam e orientam o processo de desenvolvimento. Especificamente sobre o 

aprendizado escolar, cada disciplina possui uma relação própria, que modifica-se de uma 

etapa para outra, com o curso do desenvolvimento do indivíduo, sendo necessário portanto, 

reanalisar toda a dinâmica das disciplinas formais, seu papel e importância no posterior 

desenvolvimento psicointelectual geral dele. 

Ressalta-se que Vygotsky faz análise dos processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem de forma que sejam sempre inter-relacionados, o que não significa que sejam a 

mesma coisa, nem que eles ocorram em paralelo. Desenvolvimento e aprendizagem, para 

Vygotsky, constituem uma unidade do funcionamento psíquico, sendo elementos relacionados 

desde o início da vida e, portanto, a aprendizagem é um aspecto fundamental para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (Oliveira, 1997). 

Como destacam Monteiro e Gaspar (2005), o conceito de interação social é 

central na teoria de Vygotsky, pois é por ela que o parceiro mais capaz, atuando na Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) do aluno pode contribuir para que este possa, de fato, não 

apenas aprender, como desenvolver sua capacidade de aprender. Nesse aspecto, chama-nos a 

atenção dois pontos importantes relativos à utilização da experimentação no Ensino de Física: 

o papel do professor no uso desses experimentos para acessar a ZDP do aluno, visando 

trabalhar o conceito científico e a potencialidade dos recursos em desencadear as interações 

sociais fundamentais para a ocorrência de uma aprendizagem que, de fato, tenha significado 

para os estudantes. 
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E novamente citando Moreira (1999), o professor exerce papel fundamental 

sob o olhar da teoria de Vygotsky, pois deve ser um mediador na aquisição de significados 

contextualmente aceitos e sua interação com o aluno, problematizando as situações para que 

ele construa a possibilidade de resolução (assemelhando–se ao método experimental), vai 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo. Portanto, a escola possibilita a intervenção 

pedagógica intencional desencadeando o processo ensino-aprendizagem, sendo que o 

professor tem o papel explícito de interferir no processo, diferentemente de situações 

informais em que o sujeito aprende por estar em um ambiente cultural. Desse modo, é papel 

do professor provocar avanços nos alunos, possibilitando uma interferência na Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Já o aluno, não é somente o sujeito da aprendizagem, mas o que 

aprende junto ao outro e com a interferência do meio social que vive , no que se refere a 

valores, linguagens e o próprio conhecimento. 

Monteiro e Gaspar (op. cit), destacam o trabalho de Wertsch (1984), que 

caracteriza os aspectos fundamentais de uma interação social para que ela possa ter acesso a 

ZDP dos estudantes. Para Wertsch, há três constructos fundamentais a serem levados em conta 

pelo professor para que haja uma interação social com acesso à ZDP dos alunos, são eles: 

 

● a definição de situação, forma como cada um dos participantes entende a tarefa que, dentro do 

contexto da interação, deve ser a mesma; 

● a intersubjetividade, ação entre os sujeitos participantes da interação com objetivo de 

estabelecer ou redefinir a situação ou a tarefa proposta; e 

● a mediação semiótica, formas adequadas de linguagem, no sentido amplo do termo, que 

tornam possíveis a intersubjetividade. 

Com esses constructos acreditamos ser possível analisar as interações sociais 

que se desencadeiam em sala de aula e como o professor utiliza os recursos experimentais 

disponíveis para ter acesso as ZDPs dos estudantes, permitindo situações de aprendizagem 

reais. Desta forma, é preciso considerar o potencial dos recursos experimentais a possibilitar 

ao professor meios para que ocorra a interação social. Eles serão usados neste trabalho, ao 

longo das atividades propostas em sala . 

Em outro artigo, Monteiro e Gaspar (2007), evidenciam orientações de 

Vygotsky sobre a importância da emoção nas atividades de ensino para que a aprendizagem 

ocorra, chamando a atenção para uma citação do teórico que diz: 
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A emoção não é um agente menor do que o pensamento. O trabalho do pedagogo 

deve consistir não só em fazer com que os alunos pensem e assimilem geografia, 

mas também a sintam. Por algum motivo essa ideia não costuma vir à cabeça, e o 

ensino de colorido emocional é entre nós um hóspede raro, o mais das vezes 

relacionado a um amor impotente do próprio professor, esse que desconhece os 

meios para comunicar essa matéria aos alunos e, por isso, costuma passar por 

esquisitão. (VIGOTSKI, 2001, p. 144, apud MONTEIRO e GASPAR, 2007) 

 

 

Os gregos diziam que a filosofia nasce da surpresa. Em termos psicológicos isso é 

verdadeiro se aplicado a qualquer conhecimento no sentido de que todo 

conhecimento deve ser antecedido de uma sensação de sede. O momento da emoção 

e do interesse devem necessariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho 

educativo. (VIGOTSKI, 2001, p. 145, apud MONTEIRO e GASPAR, 2007) 

 

 

Desse ponto de vista, é interessante analisar o potencial dos recursos 

experimentais no ensino de Física, ao contribuir para a motivação dos alunos a se envolverem 

nas atividades, na resolução dos problemas e na compreensão dos fenômenos naturais que 

estão sendo estudados, desenvolvendo seus conceitos espontâneos e científicos. 

Nesse sentido, um importante ponto da obra de Vygotsky, citado por Rego 

(2012) é o processo de formação de conceitos e o papel desempenhado pelo ensino escolar, 

pois é preciso diferenciar os conhecimentos construídos na experiência pessoal e concreta, 

que formam os “conceitos cotidianos ou espontâneos” e os elaborados em sala de aula, através 

do ensino sistemático, que são os conceitos científicos. Estes últimos estão relacionados aos 

eventos não diretamente acessíveis à observação ou ação imediata do indivíduo, formados 

pelas interações escolarizadas, com abstrações graduais. 

Para ele, a formação de conceitos é essencial ao desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, sendo que para aprender um conceito é necessária uma intensa 

atividade mental, além das informações recebidas exteriormente, não sendo aprendido de 

forma mecânica e nem apenas transmitido pelo professor ao aluno.  Se não houver desafio e 

estímulo ao intelecto do aluno, o processo de formação de conceitos (que amadurece nesta 

fase da vida) poderá ser atrasado ou até mesmo não desenvolvido. Assim, o ensino escolar 

desempenha um importante papel não somente na formação de conceitos, de um modo geral, 

como dos conceitos científicos. 

 

 

O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos - cabe pressupor - são 

processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre o outro. [...] 

independentemente de falarmos do desenvolvimento dos conceitos espontâneos ou 

científicos, trata-se do desenvolvimento de um processo único de formação de 
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conceitos, que se realiza sob diferentes condições internas e externas mas continua 

indiviso por sua natureza e não se constitui da luta, do conflito e do antagonismo de 

duas formas de pensamento que desde o início se excluem 

(VYGOTSKY, 2001, p. 261). 

 

 

Rego (2012) afirma que Vygotsky propõe que a qualidade do trabalho 

pedagógico associa-se à capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno, o 

que se justifica pela descrição da Zona Proximal de Desenvolvimento, diferentemente de 

outras concepções do meio educacional, que comumente tem a visão de que o 

desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado. O autor refere isto como antagônica à 

teoria histórico-social, pois os processos de desenvolvimento são impulsionados pelo 

aprendizado. Assim, o bom ensino é o que se antecipa ao desenvolvimento, ou seja, que se 

dirige às funções psicológicas que estão em vias de se completarem, o que é um conceito 

muito importante para a educação, pois permite entender que os processos de 

desenvolvimento presentes no indivíduo, necessitam de intervenção, da colaboração de 

parceiros mais experientes da cultura que se está inserido, elevando o papel desempenhado 

pelo professor como mediador e consequentemente pelos planos pedagógicos da escola. 

Partindo daquilo que o aluno já sabe, vivenciado em seu cotidiano, trabalha-se com a 

capacidade de ampliar e desafiar a construir novos conhecimentos para que o 

Desenvolvimento Potencial seja atingido. 

Nesse contexto, pensamos numa atividade investigativa, com processos que 

colocam o aluno como figura central, elaborando caminhos que busquem respostas, e que o 

próprio aluno a encontre, mediante investigação do fenômeno. 

Rego (2012) ainda refere que Vygotsky também propõe uma reflexão sobre 

papel da imitação no aprendizado, pois esta permite a oportunidade de reconstruir 

internamente aquilo que o indivíduo observa externamente, ultrapassando os limites das 

capacidades dos alunos. Observada desta forma, a imitação assume papel estruturante na 

ampliação da capacidade cognitiva individual, sendo importante observar que só se imita 

aquilo que está ao nível de seu desenvolvimento. Por isso demonstrações são importantes no 

contexto escolar, sendo que deve-se promover situações que permitam a imitação, observação 

e reprodução de modelos, não confundindo o papel da imitação com “rituais de cópia” ou 

atividades mecânicas de modelos oferecidos por adultos. 

Com sua visão, Vygostsky redimensiona o papel das interações sociais no 

âmbito escolar, pois são condições necessárias para a produção de conhecimentos por parte 
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dos alunos, que em seu cotidiano escolar devem perpassar por situações que permitam o 

diálogo, a cooperação e troca de informações mutuamente, confronto de pontos de vista 

divergentes e que acabam por gerar uma divisão de tarefas em que cada um tem uma 

responsabilidade, que somadas, resultarão em um objetivo comum. Cabe ao professor, 

proporcionar e entender a necessidade das interações no cotidiano escolar. 

Ainda usando as concepções de Vygotsky, é importante ressaltar que a maneira 

de trabalhar a aquisição do desenvolvimento dos conceitos se torna fundamental na relação 

ensino-aprendizagem. Assim, o desenvolvimento em grupo, segundo ele, se torna mais eficaz 

que o desenvolvimento individual: 

 

 

Afirmamos que em colaboração a criança sempre pode fazer mais do que sozinha. 

No entanto, cabe acrescentar: não infinitamente mais, porém só em determinados 

limites, rigorosamente determinados pelo estado do seu desenvolvimento e pelas 

suas potencialidades intelectuais. Em colaboração, a criança se revela mais forte e 

mais inteligente que trabalhando sozinha, projeta-se ao nível das dificuldades 

intelectuais que ela resolve, mas sempre existe uma distância rigorosamente 

determinada por lei, que condiciona a divergência entre a sua inteligência ocupada 

no trabalho que ela realiza sozinha e a sua inteligência no trabalho em colaboração. 

[...] A possibilidade maior ou menor de que a criança passe do que sabe para o que 

sabe fazer em colaboração é o sintoma mais sensível que caracteriza a dinâmica do 

desenvolvimento e o êxito da criança. Tal possibilidade coincide perfeitamente com 

sua zona de desenvolvimento imediato” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 329). 

 

 

Segundo Rego (2012), não se pode afirmar que somente a ida à escola garanta 

que tais processos sejam desenvolvidos. O acesso ao saber dependerá de fatores de ordem 

social, política e econômica e de um ensino de qualidade. Portanto, os pressupostos de 

Vygotsky também permitem a reflexão sobre a necessidade de uma avaliação mais criteriosa 

de como a escola vem desempenhando seu papel e assim, a necessidade de criação de 

melhores condições para que todos os alunos tenham acesso às informações, experiências e 

possam efetivamente aprender. Percebemos que essas condições não precisam ser 

revolucionárias, elas podem ocorrer na forma escolhida para se abordar um assunto ou 

conteúdo, no procedimento adotado. Há um grande espaço para a atuação do professor, sem 

que com isso tenhamos excluído o papel do Estado nesse processo. 

Assim, ainda citando Rego (2012), crê-se que a maior contribuição de 

Vygotsky para a educação seja a proposição de reflexões sobre temas ainda sem respostas na 

área educacional, sendo que seus postulados apontam para a necessidade da criação de uma 

escola em que as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e partilhar saberes, 
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com espaço para transformações, diferenças, erros, contradições, colaboração mútua e para a 

criatividade. Assim, a escola será um espaço em que os professores e alunos sejam autônomos 

para refletirem sobre o próprio processo de construção de conhecimentos, com acesso a novas 

informações, sem que o conhecimento já existente e sistematizado seja tratado de forma 

dogmática e ausente de significados. 

Diante do papel da escola como meio de interação social, de crescimento do 

aluno como ser crítico e na sua formação como cidadão, cabe discutirmos a relação entre a 

criança e o meio social que a cerca. 

 

2.3 O Meio Social e A Criança 

 

Para Wallon (1975) o aspecto afetivo é uma função essencial para o 

desenvolvimento humano, pois as emoções são o primeiro sistema de reações que é 

organizado pelas influências do ambiente. Assim, a expressão de emoções é uma atividade 

aparente já no início da vida como uma capacidade para mobilizar o outro para suprir suas 

necessidades e portanto, permite a interação social, atuando também no papel de contágio, ou 

seja, provocando momentos em que o ambiente se torna coeso, (os indivíduos em interação 

sentem-se como que fundidos numa mesma sensibilidade). 

O autor considera que o aspecto biológico e o aspecto social são 

complementares desde quando a criança nasce e estabelecem ao longo de toda a vida relações 

recíprocas. Seus postulados teóricos referem a integração entre os diversos elementos da 

pessoa (emoções, movimentos, corpo/organismo, inteligência, personalidade) e a sua 

contextualização em um meio. 

A partir disto, o meio torna-se um aspecto fundamental para o desenvolvimento 

humano, no qual o indivíduo é compreendido como essencialmente social. E ele é assim 

compreendido, não simplesmente por causa das contingências exteriores, mas principalmente 

em "consequência de uma necessidade íntima" (Wallon, 1975, p. 159). Portanto, o meio, 

formado pelas outras pessoas, é indispensável ao desenvolvimento do indivíduo. 

Neste sentido, Wallon (1975) aponta que a escola possui um papel fundamental 

no processo de diferenciação entre o eu e o outro, pois as vivências escolares possibilitam a 

experiência de situações de conflitos, relações de igualdade, formação de grupos etários, 

atuando de modo decisivo no desenvolvimento integral da criança.  É de responsabilidade da 

escola, superar seu objetivo inicial de estimular o desenvolvimento cognitivo, devendo 

ampliar sua atuação para possibilitar a integração entre as diversas esferas da aprendizagem (a 
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afetividade, o movimento corporal, a interação social). 

Polonia e Senna (2005) preconizam que, em cada período da vida, os aspectos 

emocionais constituem o desenvolvimento cognitivo e a subjetividade. Portanto, há que 

considerar esses aspectos nas práticas pedagógicas da escola como fatores fundamentais para 

o aprendizado das crianças. 

Além das emoções, que influenciam diretamente na relação do aluno com o 

objeto de estudo, é importante ressaltar o meio social no qual o aluno está inserido, pois é 

sabido que este proporciona uma relação direta com o sucesso e com o fracasso do aluno no 

ambiente escolar.  

Segundo Charlot (1996), os sociólogos mostraram claramente que existe uma 

correlação estatística entre a origem social dos alunos e seu sucesso e fracasso escolar e vai 

mais além, quando cita que as teorias que estudam esse fato deixam de lado a história singular 

de cada aluno no sistema escolar (encontros, acontecimentos, etc.). Ainda segundo ele, as 

práticas individuais de cada aluno trazem a marca da origem social à medida que são 

organizadas por um habitus que é ele próprio estruturado pelas condições sociais da 

existência. 

 Logo, percebe-se que o aluno reflete dentro do ambiente escolar, as práticas e 

ações enraizadas pelo meio social em que vive. No entanto, o próprio Charlot (1996) 

esclarece que essas influências do meio social só se caracterizam como ações, quando existe 

sentido para a criança. 

 

 

Tal compreensão não é possível se não se levar em conta a singularidade das 

histórias e se projetar no indivíduo características estabelecidas através de análise de 

uma categoria socioprofissional, de uma classe social, de um grupo ou através de 

referência ao “ambiente” ou “meio”. Embora o indivíduo se construa no social, ele 

se constrói como sujeito, através de uma história, não sendo, assim, a simples 

encarnação do grupo social ao qual pertence. Assim como ele não é o simples 

resultado das “influências” do “ambiente”: um elemento da situação que a criança 

vive (uma pessoa, um símbolo, um acontecimento…) só irá influenciá-la se fizer 

sentido para ela, de modo que a influência e o “ambiente” são relações e não causas 

(Rochex, 1992). (CHARLOT, 1996, p.49). 

 

 

Então, a questão do sentido e contextualização são de suma importância para as 

práticas e ações do aluno dentro do ambiente escolar.  

 

 

A questão é: que sentido tem para a criança o fato de ir a escola e de aprender coisas, 
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o que a mobiliza no campo escolar, o que incita a estudar? Não que a questão das 

competências não seja importante: a escola, como dissemos, tem por função 

específica formar a criança, permitir-lhe se apropriar de saberes. Mas a criança só 

pode se formar, adquirir saberes, obter sucesso, se estudar. E ela só estudará se a 

escola e o fato de aprender fizerem sentido para ela. A questão do sentido deve 

portanto preceder a da competência (que sentido o fato de ir à escola tem para a 

criança?) e permanecer presente durante a aquisição de competências (para uma 

criança, o que significa “aprender”, “estudar”?). (CHARLOT, 1996, p.49). 

 

 

 Se o meio social só se interioriza na criança se houver sentido para ela e este 

influencia diretamente no seu comportamento no âmbito escolar e consequentemente colabora 

para o fracasso e/ou sucesso, percebe-se de uma certa forma que o estudar também deve ter 

um sentido para que ela, de fato,  aprenda. Então, ir a escola requer uma motivação e o 

estudar também. 

E, ainda citando Charlot (1996), 75% dos jovens dizem ter sentido ir à escola, 

pois esse ato está ligado diretamente ao sucesso (boa profissão, bom futuro, bela vida). No 

entanto, para a maioria desses jovens (55%), o acesso à profissão está ligado a simples 

frequência e à obediência as regras, sem que se evoque o conhecimento. Somente para 20% 

isso é claro, ou seja, atrela o “saber” ao sucesso. 

Segundo Ogbu (1978) apud Charlot, (1996), nos Estados Unidos os jovens 

negros dão grande importância à escola, pois ela permite o acesso a uma boa profissão e uma 

boa situação social. Mas o que caracteriza essa motivação? Os negros sempre foram excluídos 

e marginalizados na sociedade americana e os jovens buscam, de uma certa forma, seu lugar 

na sociedade, sabendo que o sucesso depende do estudo. Essa é uma motivação que faz 

encarar a escola de outra óptica. 

Logo, percebe-se que a mobilização em relação à escola depende também de 

uma demanda familiar.  

No trabalho de Charlot (1996), outro fato chama a atenção. Alguns alunos se 

mobilizam perante a escola para dar orgulho aos pais, ou seja, a demanda familiar se torna 

vontade pessoal de sucesso, mais que do que a ajuda técnica dada pelos pais. 

  Aliás, ainda segundo o autor acima, os pais intelectuais podem contribuir para 

o fracasso dos filhos, pois podem impor uma meta tão alta que os jovens podem se renunciar a 

alcançá-la e esclarece que o que se torna mais eficaz é a atitude de confiança, como certa 

vigia discreta.  

  Além da mobilização dos alunos perante a escola, Charlot (1996)  ainda 

destaca a mobilização perante o “estudar” e cita três temas que aparecem no discurso dos 

jovens: 
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1º  - Estudei/não estudei:  Os alunos têm consciência sobre sua dedicação e a consequência 

deste ato no sucesso ou fracasso escolar. 

2º - Os colegas e o ambiente da classe: Aparece também no discurso dos alunos a influência 

da turma como propiciação de um ambiente para a indisciplina e o mau comportamento e 

também a companhia de maus alunos.  

3º - Gostar do professor, gostar da matéria: Associam um maior interesse pela matéria quando 

se identifica o bom professor que a leciona. E outro fator se torna interessante: destacam que o 

bom professor é aquele que se esforça, explica bem e repete com paciência, provoca a vontade 

de estudar, é tranquilo e propõe passeios. É aquele que “conversa com a gente”. 

  Então, a mobilização do “estudar” esbarra na figura do professor como agente 

que contribui para a motivação, mas não o professor técnico, ou seja, aquele que domina seus 

conteúdos, ou o professor didático, que transmite muito bem seus conhecimentos, mas acima 

de tudo, o professor humano. 

  Ainda analisando a questão social, podemos citar Bourdieu (1989) que 

desenvolveu vários conceitos como violência simbólica, campo, capital cultural, social e 

simbólico, dentre outros, sendo que sua obra não se restringe somente à área educacional, 

tendo inúmeros trabalhos direcionados aos campos da literatura, psicologia, arte, mídia, 

cultura, antropologia, entre outros. 

Para ele, as experiências vividas pelas pessoas estão diretamente relacionadas à 

sua posição social e são responsáveis por estruturar internamente a subjetividade de cada um. 

Postulou a noção de capital cultural como responsável pela desigualdade de desempenho 

escolar das crianças que provém de diferentes classes sociais, sendo que o sucesso escolar está 

relacionado à distribuição do capital cultural entre as classes e subclasses. É importante 

ressaltar que esse capital cultural refere-se a uma expressão usada para analisar situações de 

classes em uma sociedade. 

Esse capital cultural é também citado por Charlot (1996) como tendo uma 

possível contribuição para o fracasso escolar, mas de forma nenhuma a causa deste. 

 

 

E quanto ao “capital cultural” transmitido pelos pais a seus filhos? Essa noção perde 

sua pertinência quando se analisam os processos do sucesso e do fracasso? Os 

inventários de saber e as entrevistas mostram que a impregnação cultural, a atenção 

dada à linguagem, o projeto explícito de uma transmissão de conhecimentos e de 

valores “cultivados” não deixam de ter efeito na relação de jovens com o saber e 

com a escola. Entretanto, esses efeitos são mais complexos do que geralmente se 

crê. (CHARLOT, 1996, p.57). 
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Ainda analisando Bourdieu, seus postulados vão contra a ideologia dos dons, 

que apregoava que as diferenças foram naturalizadas pela sociedade e justificadas através da 

ideia de as oportunidades seriam dadas e que cada um desempenharia seu papel para alcançar 

o sucesso, referindo que as escolas desprezam o aspecto diferencial entre seus alunos, 

tratando–os como iguais os que são diferentes do ponto de vista cultural, não percebendo que 

estão aplicando um conteúdo voltado para uma cultura hegemônica e totalmente distante da 

realidade de alguns indivíduos que provém dos meios populares, não conhecendo a realidade 

de seus alunos. 

  Comparativamente, Vygotsky e Bourdieu defendiam que existia uma dialética 

entre o mundo social e o indivíduo em que o homem não é totalmente autônomo e 

independente em suas ações e nem tampouco a realidade social é determinante sobre as ações 

individuais. Demonstram preocupação com as questões sociais, históricas e culturais, sendo 

que divergem com o centro da preocupação , pois o primeiro concentra-se em como ocorre o 

desenvolvimento psíquico e o segundo, relaciona este mesmo desenvolvimento à posição 

socioeconômica. Ainda assim, ambos falam sobre a importância da escola no processo de 

desenvolvimento humano, sendo que apontam que ela é um lugar de diferenças, que devem 

ser respeitadas em seus aspectos físicos, cognitivos, sociais, culturais ou econômicos. 

Ressaltam também que estas diferenças não têm sido observadas e apontam para as 

discriminações, rotulações e estigmas pelos quais os que não têm o sucesso esperado são 

expostos.  Apontam para escolas que reproduzem uma cultura hegemônica, desprezando a 

cultura local, podendo provocar nos alunos desinteresse e descompromisso pelos saberes 

escolares. O professor precisa estar atento a essas demandas explícitas e implícitas que 

emergem no ambiente escolar, e por vezes irrompem na sala de aula. É preciso refletir sobre a 

história social de seus alunos, não para descriminá-los, mas sim para incluí-los. Perceber seus 

próprios limites e enfrentá-los. Desta forma pode se pensar em um processo de 

amadurecimento do próprio professor que precisa ser capaz de encarar seus alunos, com todas 

as suas idiossincrasias, embutidas nas suas histórias, medos, anseios, etnias, etc e, ao 

considerar seu capital cultural, romper com os seus limites sociais em seu sentido amplo e dar 

vazão e valorizar a história singular de cada aluno, permitindo que o mesmo delineie e amplie 

suas perspectivas e sonhos, independentemente de sua origem, construindo o cidadão. 
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2.4 A Experimentação no Ensino de Ciências 

 

Segundo Tarciso (2002), o ensino tradicional tem se mostrado pouco eficaz, 

tanto do ponto de vista das ciências, como em outras áreas do conhecimento e a escola tem 

sido alvo de críticas pela baixa qualidade de seu ensino. 

 

 

A escola tem sido criticada pela baixa qualidade de seu ensino, por sua incapacidade 

em preparar os estudantes para ingressar no mercado de trabalho ou na universidade, 

por não cumprir adequadamente seu papel de formação das crianças e adolescentes, 

e pelo fato de que o conhecimento que os estudantes exibem ao deixar a escola é 

fragmentado e de aplicação limitada. Tampouco a escola conseguiu fazer dos 

mesmos pessoas acostumadas a tomar decisões, a avaliar alternativas de ação de 

maneira crítica e independente e a trabalhar em cooperação. (TARCISO, 2002, 

p.292) 

 

 

Várias são as causas apontadas pelos pesquisadores da educação, mas, sem 

dúvida, deverá haver mudanças nos conteúdos de ensino e nas técnicas de ensino.  Para 

Tarciso (2002), no que compete as ciências, as metas que os estudantes deveriam alcançar 

são: 

1) Adquirir conhecimento científico; 

2) Aprender os processos e métodos das ciências; 

3) Compreender as aplicações das ciências, especialmente as relações entre a 

ciência e sociedade, e ciência-tecnologia-sociedade. 

Sendo assim, de acordo com essa proposta, os estudantes devem ter contato 

com ciência, ou seja, compreender os processos utilizados pelos cientistas para a produção de 

novos conhecimentos e como a ciência é uma das forças transformadoras do mundo (Tarciso, 

2002).  

Analisando os termos acima, torna-se notório que o uso da experimentação é 

fundamental no ensino de ciências e segundo Galiazzi (2001), isto é consenso por grande 

parte dos pesquisadores e o próprio Tarciso (2002) que critica o uso da experimentação sem o 

envolvimento comprometido com a busca de respostas ou soluções, menciona que há uma 

corrente que defende a ideia de que muitos problemas do ensino de ciências se devem à 

ausência de aulas de laboratório.  

Cabe aqui ressaltar que o próprio autor acima faz uma ressalva quanto à 

atividade experimental efetuada pelos cientistas e as atividades desenvolvidas pelos 

estudantes. Há uma distinção entre as duas práticas, pois o cientista busca uma resposta a um 
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problema que o interessa, tendo estudado por anos um determinado fenômeno em específico. 

No ambiente escolar, o que interessa é a compreensão de um conceito científico. 

Há mais de cem anos que o trabalho experimental é praticado nas escolas, 

influenciado pelas práticas experimentais desenvolvidas nas universidades e com o objetivo 

de integrar a teoria com a prática, pois se acreditava que os alunos sabiam o conteúdo, mas 

não sabiam aplicá-los. Essa concepção recebeu um grande impulso a partir da década de 60, 

influenciada pela Guerra Fria e exemplificado por projetos desenvolvidos nos E.U.A, como 

por exemplo o CHEMS (Chemical Educational Material Study), que compreendia um livro 

desenvolvido por professores do ensino básico e cientistas com propostas experimentais de 

química. No Brasil, este e outros projetos foram traduzidos e divulgados. 

Segundo Kerr (1963) apud Galiazzi (2001), e igualmente defendida por alguns 

autores mais recentes como Hodson (1998) apud Galiazzi (2001) essa implementação das 

atividades experimentais nas escolas têm como objetivo: 

 

 

1.estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos dados; 

2.promover métodos de pensamento científico simples e de senso comum; 

3.desenvolver habilidades manipulativas; 

4.treinar em resolução de problemas; 

5.adaptar as exigências das escolas; 

6.esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 

7.verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

8.vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação, chegando a seus 

princípios; 

9.motivar e manter o interesse na matéria; 

10.tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência (HODSON, 1998 apud 

GALIAZZI, 2001, p. 630). 

 

 

Apesar dos projetos serem inovadores, fica claro que seus objetivos eram de 

trazer estimulação e eficácia às demonstrações e confirmações de fatos apresentadas nos 

livros-textos ou na explanação do professor e este reproduz hoje em dia que um dos objetivos 

principais da experimentação seja a verificação de princípios e teorias, como citado no 

objetivo 7. 

De acordo com Galiazzi (2001), a concepção de método científico indutivista é 

fortemente expressa no Objetivo 8 e apesar de ser atualmente rejeitada pelos filósofos da 

Ciência, continua presente no ensino de Ciências. A própria autora enfatiza que muita 

pesquisa sobre a experimentação em sala de aula tem sido feita e seus resultados mostram que 

ela não tem sido a resposta para a solução que precisa ser implementada para a melhoria do 
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ensino de ciências e uma grande parte tem questionado sua eficácia quanto aos resultados 

alcançados. 

O que se percebe é que mesmo ao longo de tanto tempo, existe uma reprodução 

do método tradicional de experimentação que se evidenciou pouco eficaz. Tarciso (2002) 

enfatiza que é unânime entre esses pesquisadores o desaconselhamento do seu uso no 

esquema tradicionalmente usado, pois este apenas reforça concepções equivocadas da ciência, 

como a existência de um método científico. 

O próprio Tarciso (2002) define o que é um uso tradicional: 

i 

 

No que é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas, 

envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos previamente determinados 

pelo professor (Tamir, 1991). Em geral, os alunos trabalham em pequenos grupos e 

seguem as instruções de um roteiro. O objetivo da atividade prática pode ser o de 

testar uma lei científica, ilustrar idéias e conceitos aprendidos nas 'aulas teóricas', 

descobrir ou formular uma lei acerca de um fenômeno específico, 'ver na prática' o 

que acontece na teoria, ou aprender a utilizar algum instrumento ou técnica de 

laboratório específica. (TARCISO, 2002, p.296) 

 

 

Gaspar (2014) cita que ensino tradicional se apresenta com algumas 

características: 

 

 

 O professor detinha a autoridade do saber: magister dixit1; 

 O aluno se mantinha em atitude passiva: dele se exigia exclusiva e/ou 

preferencialmente a memorização e a reprodução das palavras do professor ou do 

livro didático; 

 Privilegiava-se o cumprimento do currículo, que obedecia a uma sequencia 

de conteúdos consagrada pelos próprios livros didáticos ou imposta a eles e às 

escolas por regulamentações oficiais. (GASPAR, 2014, p.14)                                

 

 

Tarciso (2002) enfatiza ainda que o grande problema deste modelo tradicional é 

que os alunos gastam grande parte do tempo com a atividade experimental em si e muito 

pouco tempo com a análise e interpretação dos resultados. 

Segundo Gaspar (2014), essa proposta tradicional sofreu fortes críticas a partir 

do século XX, principalmente com um movimento denominado “Escola Nova”, originalmente 

nascido na Europa e fortemente defendida, a partir de 1932, pelo sociólogo brasileiro 

                                                 
i   “O mestre disse”, em latim, expressão antiga, popularizada pelos comentadores medievais de Aristóteles, para 

quem a opinião de seu mestre não admitia réplica. 
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Fernando de Azevedo,  onde a ideia principal era a de se opor a passividade dos alunos. 

É importante destacar que o modelo da “Escola Nova” partia para um outro 

extremo, ou seja, de que a escola deveria se adaptar a criança, respeitando seus interesses e 

necessidades individuais, sem impor a aquisição das mesmas competências e a aprendizagem 

dos mesmos conteúdos a todas elas (Gaspar, 2014, p.14). Esse modelo foi logo criticado, 

principalmente pelas descobertas científicas que mudaram a concepção de ver o mundo, como 

a teoria da relatividade e a mecânica quântica, que foram atribuídas como práticas 

tradicionais.  

O mais importante dessa nova maneira de ver o ensino é justamente a não 

passividade dos alunos e essa ideia encontra respaldo em outros pesquisadores, como Galiazzi 

(2001, p.250), onde cita que “a pesquisa precisa ser vista, entendida e praticada como 

instrumento metodológico para construir conhecimento” e essa pesquisa deve ser incentivado 

em qualquer aula, através do diálogo oral ou escrito e mesmo através da leitura. Nesta mesma 

linha, Demo (1996) apud Galiazzi (2001) acredita que é através da escrita que se constrói a 

capacidade de argumentação, onde os alunos são incentivados a reconstruir um texto, tendo 

alguma elaboração própria. Portanto, segundo esses pesquisadores, é necessário a participação 

do aluno. 

Assim, é evidente que não é o simples envolvimento do aluno e do professor 

com a pesquisa que proporciona uma mudança, é necessário que essa mudança esteja em todo 

o processo. Como cita Galiazzi (2001): 

 

 

É preciso que alunos e professores aprendam a participar da pesquisa em todo o 

processo,que aprendam a tomar decisões, que sejam colocados em situações que 

contrastem suas concepções sobre a construção do conhecimento, geralmente 

considerada como um processo linear, sem tropeços e erros. Além disso, é preciso 

que aprendam a buscar o conhecimento existente para, a partir dele, construir novos 

argumentos e contra-argumentos; que aprendam a escrever seus projetos de pesquisa 

e seus relatórios; que participem de comunidades argumentativas cada vez mais 

amplas por meio da divulgação de seus trabalhos na sala de aula e em comunidades 

apropriadas, como podem ser as semanas acadêmicas e os eventos de divulgação 

científica, sem considerar esses eventos como única possibilidade de validação do 

conhecimento construído em aula. É preciso que se percebam como sujeitos agentes 

de produção de conhecimento e de sua aprendizagem. (GALIAZZI, 2001, p.251) 

 

 

Tarciso (2002) também aborda essa ideia, pois acredita que o importante não é 

a manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o envolvimento comprometido com a 

busca de soluções e respostas as questões colocadas, em atividades que podem ser até mesmo 
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de pensamento. Logo, atividade prática, na concepção de Tarciso (2002) , não envolve 

necessariamente atividades típicas de laboratório escolar. 

E de acordo com Barberá e Valdés (1996) apud Galiazzi (2001), as atividades 

experimentais deveriam desenvolver atitudes e destrezas cognitivas de alto nível intelectual e 

não destrezas manuais ou técnicas experimentais. O que se tem percebido nas aulas 

experimentais que conhecemos é uma habilidade experimental e pouca habilidade 

argumentativa sobre o fenômeno estudado. É importante ressaltar que mesmo tendo surgido 

há muito tempo, estas atividades são pouco frequentes nas escolas, mesmo tendo a crença dos 

professores de que, por meio dela, o ensino possa ser transformado. Como citado 

anteriormente, o próprio PCN enfatiza a desarticulação dos conceitos adquiridos com a 

contextualização desses conceitos. Tarciso (2002) afirma que tanto no ensino fundamental, 

quanto no médio, os professores acreditam na melhoria do ensino através de aulas práticas no 

currículo e ainda afirma que são vários os motivos que permeiam as escolas para que não haja 

efetivamente as práticas experimentais no seu cotidiano. 

 

 

Curiosamente, várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios 

que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, dentre às quais cabe 

mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas para o uso do professor; 

falta de recursos para compra de componentes e materiais de reposição; falta de 

tempo do professor para planejar a realização de atividades como parte do seu 

programa de ensino; laboratório fechado e sem manutenção. São basicamente as 

mesmas razões pelas quais os professores raramente utilizam os computadores 

colocados nas escolas. Muitos professores até se dispõem a enfrentar isso, 

improvisando aulas práticas e demonstrações com materiais caseiros, mas acabam se 

cansando dessa tarefa inglória, especialmente em vista dos parcos resultados que 

alcançam (TARCISO, 2002, p.294). 

 

 

É importante ainda ressaltar que para se ter atividade prática não é necessário 

um ambiente com vários equipamentos tecnológicos, pois esta atividade pode ser 

desenvolvida em qualquer sala de aula.  

Outros problemas ainda podem ser destacados no uso da experimentação:  

Galiazzi (2001) mostra que a experimentação, na concepção dos professores, está ligada a 

concepções empiristas e de que tanto alunos quanto professores pouco se questionam sobre as 

atividades experimentais. E outra observação da mesma autora acima é que a grande maioria 

dos professores em sala de aula está preocupada com o conteúdo e não com o aprender e 

ainda que, nem sempre, essas atividades são motivadoras para o aluno e para o próprio 

professor. Percebe-se o cuidado e os desafios que esperam o Professor. 
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Santos (2012) aponta que uma atividade experimental terá um fator motivador 

se forem devidamente contextualizadas e elaboradas e de certa forma precisa ser integrada ao 

planejamento do professor, não servindo apenas de mera ilustração. 

.Diante do exposto, percebemos que a atividade experimental deve ser feita, 

não pelo método tradicional, mas sim por processos centralizados no aluno, de forma que a 

leitura do experimento deva ser direcionado por caminhos que envolvam a investigação, o 

chamado processo investigativo. Nesse sentido, temos vários pesquisadores que o defendem. 

O próprio Tarciso (2002) aconselha essa ideia: 

 

 

O trabalho no laboratório pode ser organizado de diversas maneiras, desde 

demonstrações até atividades prático-experimentais dirigidas diretamente pelo 

professor ou indiretamente, através de um roteiro. Todas podem ser úteis, 

dependendo dos objetivos que o professor pretende com a realização das atividades 

propostas. Uma alternativa que temos defendido há mais de uma década, e mais 

recentemente temos investigado e utilizado com nossos alunos, consiste em 

estruturar as atividades de laboratório como investigações ou problemas práticos 

mais abertos, que os alunos devem resolver sem a direção imposta por um roteiro 

fortemente estruturado ou por instruções verbais do professor. Um problema, 

diferentemente de um exercício experimental ou de um de fim de capítulo do livro-

texto, é uma situação para a qual não há uma solução imediata obtida pela aplicação 

de uma fórmula ou algoritmo. Pode não existir uma solução conhecida por 

estudantes e professores ou até ocorrer que nenhuma solução exata seja possível. 

Para resolvê-lo, tem-se que fazer idealizações e aproximações. Diferentemente, um 

exercício é uma situação perturbadora ou incompleta, mas que pode ser resolvida 

com base no conhecimento de quem é chamado a resolvê-lo. (TARCISO, 2002, 

p.303) 

 

 

Também defende a ideia de pesquisa por investigação os pesquisadores do 

Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física (LAPEF) da USP, como as Professoras  Ana Maria 

Pessoa de Carvalho e Lucia Helena Sasseron. Carvalho (2002) expõem a necessidade de uma 

nova forma de trabalhar com a formação continuada dos professores, pois os órgãos oficiais 

propõem diretrizes inovadoras para o ensino fundamental e médio. Assim, destaca que o 

LAPEF tem como hipótese uma mudança conceitual, atitudinal e metodológica nos 

professores a condição que os levem a investigar os problemas de ensino e aprendizagem que 

são colocados por sua própria atividade docente. O MNPEF é um grande exemplo da 

formação continuada desta prática, uma vez que todos os alunos do programa são também 

docentes em serviço em Escolas Públicas e usam o MNPEF para uma mudança em sua 

atividade docente. 

Sasseron (2011), destaca que segundo Gil-Pérez e Vilches-Peña, o ensino de 

Ciências não deve restringir somente a transmissão de conhecimentos, mas sim mostrar ao 
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aluno a própria natureza da ciência e prática científica, explorando as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade, o que chamam de Alfabetização Científica. Tendo esse objetivo, é 

destacado pelos autores que uma forma excelente de alcançar essa alfabetização consiste em 

um ensino por investigação. 

Diante do exposto, propomos uma atividade experimental envolvendo 

astronomia, especificamente com relação aos eclipses, para estudantes do 1º ano do Ensino 

Médio, de forma a permitir a apropriação/aquisição de conceitos adquiridos em um processo 

investigativo, de forma a usar a teoria de Vygotsky como base para os processos 

experimentais com fins didáticos. Gaspar (2014) cita que as implicações pedagógicas da 

teoria é válido também para o ensino experimental. 

Pode-se adotar, como princípio básico de uma pedagogia de inspiração 

vygotskyana, que todo conteúdo de ciências humanas, exatas ou biológicas pode ser ensinado 

e aprendido por meio das mais variadas estratégias pedagógicas, desde que elas possibilitem o 

desencadeamento de interações sociais da quais participe o professor ou, eventualmente, outro 

parceiro mais capaz que domine cognitivamente o conteúdo que é o objeto de ensino dessa 

interação (Gaspar, 2014, p.209). O mesmo autor ainda deixa claro que a primeira indicação da 

teoria de Vygotsky para atividades experimentais decorre da postura do professor, de forma 

que este seja realista com relação aos objetivos de determinada atividade experimental, ou 

seja, evitar a falsa e ingênua expectativa de que basta fazer os alunos realizarem 

experimentalmente uma atividade sobre determinado conteúdo para que efetivamente aprenda 

este conteúdo. 

Logo, segundo ainda Gaspar (2014), a realização de uma atividade 

experimental só possibilita a aprendizagem desse conteúdo se houver a colaboração de 

alguém que domine esse conteúdo e oriente a realização dessa atividade em todas as etapas. É 

com esse pensamento que realizamos as atividades proposta neste trabalho. 

Dentro dessa orientação, o professor deve ser capaz de conduzir a atividade 

experimental de forma objetiva, levando sempre o aluno a olhar para o que realmente é 

importante.  Nesse sentido, Bachelard apud Gaspar (2014), filósofo e epistemólogo francês, 

critica em seu livro, A Formação do Espírito Científico, a pirotecnia de algumas experiências. 

Ele destaca a necessidade de o professor fundamentar teoricamente essas experiências, pois, 

do contrário, elas seriam lembradas apenas por esses efeitos, que fascinavam os adolescentes 

(Gaspar, 2014, p.215). 

A atividade experimental escolhida baseada em astronomia, se dá uma vez que 

esse assunto faz parte do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro e também do 
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Currículo Base do Estado de São Paulo, adotados a partir de 2012, além de haver outros 

fatores de escolha que serão amplamente discutidos no próximo capítulo. 
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3 O ENSINO DE ASTRONOMIA 

 

Desde a antiguidade, nos primórdios da civilização humana, o homem procura 

entender os fenômenos da natureza, de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Dentre os vários fenômenos, destacamos os Astronômicos, pois, por exemplo, foi com o 

auxílio do estudo das estações do ano que o homem deixou de ser nômade para se firmar em 

uma região, pois se podia prever a melhor época para o plantio e para a colheita. Através das 

posições das estrelas no firmamento, o homem pode se orientar e comandar navegações 

através dos oceanos e mares. 

Não podemos dizer onde o estudo de fenômenos astronômicos começou, mas 

sabe-se que, bem antes da era Cristã, os Chineses, Hindus e Egípcios já observavam e 

estudavam os céus (Aragão, 2006, apud, Longhini, 2014). 

Esse processo histórico deve ser considerado na educação e na formação de 

nossos alunos, uma vez que estamos falando de uma das mais antigas das ciências, a 

Astronomia.  Esta contribuiu muito para o avanço tecnológico e social da humanidade e o que 

se percebe é que raramente seus conceitos são ensinados e discutidos em sala de aula da 

educação básica. 

Iachel (2009) relata que o aluno que entende melhor esse contexto, tem uma 

visão melhor de mundo, se conscientizando que faz parte de um mundo finito e que precisa 

ser preservado. 

 

 

Entende-se que o aluno que adquire uma visão mais ampla de mundo e de universo, 

percebe e se conscientiza de que esse planeta é único dentro de alguns trilhões de 

quilômetros, o que faz evoluir seu senso para questões de preservação ambiental e 

respeito por nossa morada cósmica e por seus habitantes (IACHEL, 2009, p.2). 

 

 

Apesar de esse assunto despertar interesse nos alunos e gerar fascínio, 

principalmente nas questões cosmológicas, uma minoria de professores aborda este tema.  

Serafim (2014) enfatiza que este problema pode estar ligado à falta de tempo 

na carga horária de Física ou com o fato de ser um assunto pouco cobrado nos exames de 

ingresso nos cursos superiores e nas avaliações externas. E ainda destaca que a maioria dos 

profissionais lecionam em áreas diferentes de sua formação, sendo a Física uma das áreas 

mais afetadas por esse problema. 

Voelzke (2009), em sua pesquisa, esclarece que 62,5% dos professores de 
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Ribeirão Pires, 63,6% de Mauá e 44,4% de Rio Grande da Serra não faziam nenhuma 

referência a esses tópicos em suas aulas. 

Segundo Leite (2007), a maioria dos professores do ensino fundamental tem 

receio de levar o conteúdo para a sala de aula, pois se sentem incapazes de suprir suas 

expectativas e de seus alunos. Esses professores pouco sabem sobre conceitos científicos 

envolvidos nos estudos de estrelas, galáxias, universo e etc, pois em sua formação, 

conhecimentos dessa natureza não fizeram parte do currículo escolar. Nesta pesquisa, 73% 

dos professores nunca haviam feito nenhum curso sobre o assunto.  

Outro fator que corrobora essa dificuldade, não só no Ensino Fundamental, 

mas também no Ensino Médio, é o fato de que apenas 15% dos cursos de Licenciatura em 

Física possuem, no mínimo, uma disciplina obrigatória de Astronomia (Júnior et al, 2014). 

 

3.1 A Astronomia e O Senso Comum. 

  

Desde criança, o indivíduo é sujeito a explicações de fenômenos que nem 

sempre estão de acordo com a visão científica. Além disso, segundo Tignanelli (1998) apud 

Langhi (2004), a criança procura as suas próprias explicações, geralmente sustentadas pela 

sua fantasia, seja mítica ou mística.  

Estas ideias são enraizadas de tal forma que o indivíduo a carrega pelo resto de 

sua vida e quando chega a vida escolar, requer dos professores um grande esforço para 

modificar tal concepção, uma vez que podem diferir das ideias a serem ensinadas e até 

influírem na aprendizagem. No campo da astronomia, essas ideias do senso comum são muito 

evidentes. 

Leite (2007) considera que o ensino de astronomia é importante para 

estabelecer uma relação do aluno com o mundo físico que o rodeia, em uma dimensão que 

supera seu entorno imediato. 

Segundo Langhi (2004), as concepções alternativas mais comuns que aparecem 

entre alunos e professores são noções sobre o campo gravitacional, forma da Terra, ciclos 

dia/noite, estações do ano e fases da Lua. Em uma pesquisa com alunos escolhidos 

aleatoriamente do ensino fundamental e médio, com respeito à forma da Terra, encontraram-

se quatro tipos de noções principais e diferentes, descritas a seguir: 

 

 

Como demonstra esta pesquisa, na primeira noção os sujeitos não entendem o plane-

ta como sendo esférico e situado no espaço, mas um plano com um céu paralelo ao 



 

 

31 

 

solo. Há também aqueles que concebem uma Terra esférica, conforme mostra a se-

gunda noção, mas os objetos caem para um chão no espaço abaixo do planeta, o que 

mostra que eles não aceitam a Terra como fonte de força gravitacional. Na terceira 

noção, encontram-se aqueles sujeitos que enxergam a Terra esférica, porém oca, 

com as pessoas vivendo num chão interno com a abóbada celeste acima. Finalmente, 

existem os estudantes que possuem as noções mais próximas da aceita como correta, 

em que um campo gravitacional atrai os objetos para seu centro. Nesta última noção, 

encontram-se os alunos geralmente acima de 11 anos. Além destes dados, Nardi e 

Carvalho (1996) mostram que é comum as crianças destas duas últimas noções ex-

plicarem que na Lua não há gravidade porque ela não possui atmosfera (LANGHI, 

2004, p.2). 

 

 

Neste mesmo artigo, Langhi (2004) destaca que apresentam alguns padrões de 

pensamento que mostra o quanto alguns alunos estão distantes das concepções científicas, 

como por exemplo, a gravidade dependendo da presença de atmosfera, os astronautas 

flutuando devido à ausência de atmosfera, os corpos não têm peso no vácuo, a força da 

gravidade possui um limite que depende da atmosfera e outros: 

 

 

Destaco ainda as concepções apresentadas em outros artigos pesquisados: 

Além destes temas, apresentam-se a seguir de modo resumido outras concepções 

persistentes: 

• que Astronomia e Astrologia são indistintas; 

• que ao meio-dia, a sombra de um poste é nula (na verdade, ela é a mais curta do 

dia, mas nem sempre nula ou um ponto); 

• que estrelas possuem pontas, conforme Boczko (1998). As aparentes pontas de  

estrelas são simplesmente um resultado das cintilações que a luz delas sofre ao 

atravessar a atmosfera terrestre, pois estrelas são praticamente esféricas, e não 

pontiagudas; 

• que para diferenciar estrelas de planetas ao se olhar para o céu, basta verificar se o 

brilho está oscilante, ou seja, a luz da estrela ‘pisca’ e a do planeta é sempre 

constante (no entanto, cabe lembrar que a luz de um planeta pode cintilar também se 

estiver próximo ao horizonte, pois são os gases turbulentos da atmosfera que 

provocam o desvio dos raios luminosos provenientes do espaço, dando a impressão 

de uma cintilação); 

• que o Sol é uma estrela de 5a. grandeza, sem saber, porém, sob qual referencial, 

conforme Boczko (1998). A 5a. grandeza do Sol não é referência ao seu tamanho, 

mas ao seu brilho ou magnitude absoluta, caso o Sol fosse imaginariamente 

colocado a uma distância padrão de 3.09 x 1013 km; 

• que a simples afirmação do fato de um astro ser n vezes maior ou menor que outro 

não esclarece, pois falta a informação sobre qual grandeza está se referindo (raio, 

massa, ou volume); 

• que a Lua não possui o movimento de rotação por sempre enxergarmos a mesma 

face (o que ocorre na verdade é que a duração do movimento de rotação da Lua é 

igual à duração do movimento de translação em torno da Terra, mostrando-nos 

sempre a mesma face); 

• que existe o chamado “lado obscuro” ou “lado escuro” da Lua como referência ao 

lado não voltado para a Terra (o lado escuro de qualquer planeta ou lua é apenas o 

lado não iluminado – a noite. Assim, por exemplo, quando a Lua está em sua fase 

nova, o lado não iluminado dela está voltado para a Terra, ao passo que a face que 

não enxergamos está totalmente banhada pela luz solar. Portanto, o chamado “lado 

escuro” da Lua nem sempre está no escuro, sendo mais apropriado chamá-lo de lado 

oculto ou face não visível da Lua); 
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• que ao observar através de um telescópio, o aluno verá uma nebulosa ou galáxia 

colorida, tal qual aparecem nas fotos de publicações sobre o tema (como os olhos 

humanos não são sensíveis suficientes para distinguir cores separadamente de fontes 

luminosas tão fracas como as galáxias e nebulosas, enxergamos estes objetos 

esbranquiçados pelo telescópio. Apenas filmes fotográficos com longos tempos de 

exposição possuem a capacidade de registrar as cores que aparecem nas fotos); 

• que meteoróide, meteoro, meteorito, asteróide, cometa e estrela cadente são objetos 

celestes iguais (estrela cadente é o nome popular que se dá ao meteoro, que é o 

brilho causado devido ao atrito e ionização do gás atmosférico pela entrada na 

atmosfera terrestre de partículas provenientes do espaço, que por sua vez são 

chamadas de meteoróides enquanto ainda não penetraram na atmosfera. A grande 

maioria pulveriza-se, mas se porventura alguns possuírem tamanhos maiores, 

atingirão o solo, e passarão a ser chamados de meteoritos. Asteroides são 

semelhantes aos meteoróides, porém de dimensões bem maiores. Cometas diferem 

de asteróides por possuírem grande parte de sua massa congelada, volatilizando-se 

ao se aproximar do Sol, o que geralmente produz a cauda. Também, a declaração de 

que um cometa é como uma estrela, mas dotado de uma cauda, pode refletir a idéia 

de que estrela e cometa possuem luz própria ,ou sejam, de dimensões semelhantes. E 

cometa não é meteoro (ou estrela cadente). Visualmente, os meteoros surgem e 

desaparecem em questão de segundos ou menos, o que não ocorre com cometas, que 

podem durar dias no céu. 

• que cada estação do ano inicia-se taxativamente em suas datas previamente 

descritas, ou seja, para o hemisfério sul seria o outono em 21/03, o inverno em 

22/06, a primavera em 23/09 e o verão em 23/12, quando na verdade, cada um 

destes dias é apenas o início aproximado de cada estação (solstícios e equinócios). 

• que o Sistema Solar termina em Plutão. A exemplo do esquecimento do cinturão de 

asteroides entre Marte e Júpiter, há também inúmeros corpos rochosos e 

extremamente frios principalmente além da órbita de Plutão, que muitas vezes não 

são lembrados, fazendo conceitualmente de Plutão o limite do Sistema Solar. Estes 

corpos compõem outro conjunto, chamado de Cinturão de Kuiper, acompanhando o 

plano médio dos planetas. Mais além ainda, próximo do ponto onde a gravidade do 

Sol já está bem enfraquecida, há uma nuvem de corpos e partículas que envolve o 

Sistema Solar, não apenas no plano orbital, mas em todas as direções: é a Nuvem de 

Oort, de onde vêm os cometas (LANGHI, 2004, p. 6 e 7). 

 

 

Assim, cabe ao professor diferenciar o conhecimento de senso comum e o 

conhecimento científico, buscando especificamente no conhecimento de Astronomia respostas 

a essas ideias contrárias sobre questões do nosso cotidiano. 

Dentro ainda desse contexto, podemos ter um panorama do histórico do ensino 

de astronomia no Brasil, demonstrando que praticamente não existe uma formação adequada 

desses professores com relação a esses assuntos, discutidos no próximo tópico. 

 

3.2 Formação de Professores 

 

Segundo Langhi (2004) a formação do docente precisa fornecer as mínimas 

condições para que o futuro professor se sinta capacitado para ensinar. Além da falta de 

conteúdos de astronomia no currículo da formação desses professores, descrito no item 

anterior, o livro didático do ensino fundamental, que normalmente é fonte de conhecimento 
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para Professores e Alunos, apresenta conteúdos fragmentados, pouco profundos, quando não 

errôneos, e, ainda, insuficientes para a explicação das muitas questões veiculadas pelos meios 

de comunicação (Leite, 2007). O artigo de Júnior et al (2014) aponta que somente 15% dos 

cursos de Licenciatura em Física possuem pelo menos uma disciplina obrigatória de 

Astronomia. Isso pode ajudar a entender a dificuldade dos docentes de Ensino Médio ao lidar 

com os conteúdos de Astronomia, ainda que diluídos na disciplina de Física. 

Outro fator importante na questão do ensino de Astronomia no Ensino 

Fundamental é o fato de que a maioria dos professores que ministram esses conteúdos têm em 

sua formação inicial Biologia ou Ciências, o que pode comprometer a estrutura básica desses 

conteúdos, uma vez que está relacionado aos conceitos de física.  

Na pesquisa realizada por Leite (2007), dos 17 entrevistados, apenas dois 

possuíam formação diferenciada, um deles em Matemática com habilitação em Física e outro 

em Química com habilitação em Ciências. Todos os outros eram biólogos. Nenhum deles era 

licenciado em Física e a maioria já possuía mais de dez anos de magistério.  

O estudo de Leite (2007), destaca ainda que numa amostra com 17 de 

professores de Ciências entre 5º e 8º séries da rede pública do estado de São Paulo, a maioria 

concebe a Terra como um objeto plano, bem como a Lua, o Sol e as estrelas. Outros entendem 

a forma esférica da Terra, mas com um achatamento exagerado nos polos. Outro destaque é a 

dificuldade de resposta aos fenômenos astronômicos como estações do ano, eclipses e fases 

da Lua. 

O resultado dessa pesquisa se mostrou alarmante: 41% dos professores tinham 

a concepção da Terra como se fosse plana, 12% pensaram na Terra como esférica e oca, 12% 

não se posicionaram corretamente e apenas 35% dos professores detinham a visão científica 

da Terra.  

Outro resultado preocupante é que 9% dos professores pensavam nos planetas 

como discos e estrelas com cinco pontas e 3% pensaram no planeta como sendo uma esfera 

grudada em um disco. 

Ainda podemos destacar outras concepções apresentadas pelos professores, 

como Plutão maior que a Terra, Lua plana, o Sistema Solar com estrelas além do Sol, estrelas 

menores que a Terra, etc. 

Assim, salientamos que existe a necessidade de um investimento na formação 

básica dos professores do ensino fundamental e médio, uma vez que é ilusório tentar ensinar 

estações do ano, fases da Lua ou eclipses numa Terra plana ou em uma Lua na forma de um 

disco e muito difícil para o professor em serviço apropriar-se de novo conhecimento 
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específico. É preciso avaliar a necessidade de se ampliar a presença de disciplinas obrigatórias 

de Astronomia na formação de professores. Isso também auxiliaria a lidar com outra questão: 

a pouca captação de graduados em Astronomia em instituições de ensino, como também 

mostra Júnior (2014). 

 

3.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e O Ensino de Astronomia 

 

Além de citar claramente os conteúdos de Astronomia como obrigatórios na 

grade curricular do ensino médio, o PCN destaca que a Física não deve ser introduzida de 

forma isolada e desconectada com a realidade.  

  
 

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a 

vida se constroem em um presente contextualizado, em articulação com 

competências de outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a 

ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as 

demais competências desejadas para a realidade desses jovens. (PCN, 2002, p.59) 

 

 

Assim, os conteúdos de Astronomia não poderiam deixar de ser trabalhados em 

sala de aula, uma vez que amplamente estão ligados a nossa realidade e a percepção de 

mundo. Desde a fase inicial de ensino infantil, percebemos o dia e a noite, o movimento dos 

astros do céu e sentimos as mudanças de estações. Aliás, isso é claramente reforçado no início 

das aulas de ensino infantil e fundamental, uma vez que as professoras enfatizam as condições 

do dia, como ensolarado, nublado ou chuvoso e as próprias estações. Outro fator que conecta 

a Astronomia ao nosso cotidiano são os projetos relacionados às estações do ano, como Dia da 

Árvore, que marca o início da chegada da Primavera ou até mesmo os projetos e feriados 

religiosos, que estão fortemente ligados a Astronomia. Como exemplo, a data da Páscoa, que 

ocorre no primeiro domingo de Lua Cheia do dia 21 ou após o dia 21 de março. Os outros 

feriados religiosos são agendados através desta data que é fixada. O carnaval, por exemplo, 

antecede em 46 dias esta data. 

Mesmo que não houvesse as citações de forma explícita dos assuntos de 

Astronomia descrito no Tema 6 (Brasil, 2002, p.78 e 79), Universo, Terra e Vida , disponível 

no Apêndice 3, estes estariam de certa forma relacionados ao que se acha necessário no ensino 

de Física, uma vez que estão ligados ao mundo que nos cerca. 

Assim, o próprio PCNEM (Brasil, 2002) destaca que não há uma preocupação 

em produzir uma listagem completa do que deve ser ensinado de física nas escolas, mas sim 
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de buscar dar um sentido mais concreto ao ensino de Física, discutindo possíveis 

compreensões que as tornam significativas. 

É importante entender que o PCNEM foi elaborado com o intuito de auxiliar as 

equipes escolares na elaboração de seus trabalhos, enquanto o PCN tem a finalidade de 

auxiliar o professor na tarefa de reflexão e prática pedagógica. 

É importante ressaltar que o ensino de Física, especificamente Astronomia, está 

inserido no contexto de outras disciplinas, por isso, mesmo que o PCNEM seja elaborado para 

o Ensino Médio, acreditamos que suas diretrizes sejam extensíveis ao Ensino Fundamental, 

que também abordam esses conceitos, exposto no próximo subtítulo. 

  

3.4 O Ensino de Astronomia e As Relações com Outras Disciplinas 

 

Segundo o PCN (Brasil, 1999), o estudo de Física está voltado à formação do 

cidadão, como instrumento de compreensão e participação da realidade. Assim, defendemos a 

astronomia como assunto obrigatório, uma vez que ela está diretamente ligada ao mundo que 

cerca o cotidiano de cada ser humano. Dentro desse contexto, percebe-se um esforço de 

alguns na introdução desse assunto. 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro e a Grade Curricular do 

Estado de São Paulo prevêem o estudo de Astronomia no Primeiro ano do Ensino Médio, na 

disciplina de Física, além de outras abordagens envolvendo Gravitação nas outras séries.  

O Caderno de Física do Estado de São Paulo de 2010, faz referência ao 

conteúdo de astronomia logo no caderno 3, 3º bimestre, como destacado no apêndice 1. No 

estado do Rio de Janeiro, o assunto é tema de discussão logo no primeiro bimestre, como 

mostrado no apêndice 2. 

Na proposta curricular do Estado de São Paulo, o ensino de Astronomia 

também está inserido na disciplina de Ciências, para o 6º ano do ensino Fundamental, e na 

disciplina de Geografia, para o todo ensino fundamental. 

Assim, é importante que o professor que leciona estas disciplinas estejam 

familiarizados com esse assunto, através de uma formação inicial e continuada que 

proporcione uma segurança e confiabilidade nas discussões com seus alunos em sala de aula. 

Essa confiança se faz necessária para que o professor não fique alicerçado nos 

conteúdos explanados nos livros didáticos ou mídias educacionais, uma vez  que estas 

ferramentas podem ter em seu contexto erros conceituais gravíssimos, discutidos no próximo 

tópico. 
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3.5 Erros Conceituais em Livros Didáticos 

 

Segundo Langhi (2007), frequentemente o único recurso pedagógico que o 

professor tem em astronomia é o livro didático e percebe-se a presença de erros conceituais 

grosseiros em sua formatação. Interessante é que esses livros têm passado por uma avaliação 

mais rigorosa por parte do MEC e mesmo assim, alguns ainda circulam como livros didáticos 

(Leite, Hosoume,1999, Apud Langhi, 2007). Em seu artigo, é mencionado que esse assunto já 

tem sido fonte de pesquisa de diversos autores, como Pretto (1985), Bizzo (1996), entre outros 

e que esses erros têm contribuído para um aprendizado falho e não científico na formação do 

aluno. 

No próprio artigo, Langhi destaca que desde terminologias errôneas presentes 

em textos, como giro, rotação, translação ou revolução empregadas sem distinção existem 

outros relativos às fases da Lua; inclinação da Terra; representação das constelações; estrelas; 

dimensões dos astros do Sistema Solar; número de satélites e anéis em alguns planetas; pontos 

cardeais; características planetárias; aspectos de ordem histórica e filosófica relacionados a 

Astronomia. É tão comum a presença dos erros conceituais em Astronomia, que um deles foi 

verificado no enunciado de uma das questões do concurso público para o provimento do cargo 

de professor de Ciências Físicas e Biológicas para o Estado de São Paulo: “Dentre os diversos 

fatores responsáveis pelas alterações sazonais no clima do planeta, bem como da variação do 

fotoperíodo, destacam-se os movimentos relativos entre a Terra e o Sol, e a variação das 

distâncias entre estes corpos celestes” (SÃO PAULO, 2003, APUD LANGHI, 2007). 

Destaco aqui também a pesquisa feita por Sobreira (2002), que analisou os 

livros didáticos de Geografia, no ensino fundamental, especificamente o da 5º série (atual 6º 

ano), descobrindo uma grande quantidade de erros conceituais nos textos e nas ilustrações. 

Outro erro muito comum em Astronomia e fortemente divulgado em livros 

didáticos diz respeito aos pontos cardeais. É sempre mostrado o nascer do Sol ao Leste o pôr 

do Sol a Oeste.  
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Figura 1: Desenho de um livro didático analisado por Paula e Oliveira (2015). Nota-se a 

indicação do nascer do Sol ao Leste, sendo que isso ocorre apenas nos equinócios.  

 

Nota-se na figura o reforço de que o Sol nasce no Leste. Isto não ocorre 

durante o ano todo, como destaca Paula e Oliveira (2015):  

 

 
Porém, mesmo que o desenho da figura 1 fosse adequado, o próprio procedimento 

está conceitualmente errado, pois o Sol não nasce e nem se põe, sempre no mesmo 

ponto durante o ano, sendo assim não podemos dizer que onde o Sol nasce é o ponto 

cardeal leste, nem que onde o Sol se põe é o ponto cardeal oeste. Isso pode ser 

verificado com facilidade da seguinte maneira: se um observador na cidade de São 

Paulo, no mês de junho, adotar esse procedimento, ele estará cometendo um erro de 

aproximadamente vinte e três graus com relação aos pontos cardeais verdadeiros, ou 

seja, se a pessoa apontar para o nascente estará apontando para um ponto 

intermediário entre o nordeste e o leste e não para o ponto cardeal leste, se estiver 

apontando para o poente estará apontando para um ponto entre o noroeste e o oeste e 

não para o ponto cardeal oeste. Se ainda o mesmo observador procurar pelo Sol para 

se orientar, no mês de dezembro, verá que ele se encontra cerca de 45 graus ao sul 

de onde tinha observado no mês de junho e ainda assim não estará nascendo no 

ponto cardeal leste e sim numa posição intermediária entre o leste e o sudeste. 

(PAULA E OLIVEIRA, 2015) 

 

 

 

Outro fato interessante relatado pelo autor é que muitas vezes existe um erro de 

impressão, colocando a imagem invertida, o que traz confusão tanto para os alunos, quanto 

para os professores. 
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Figura 02 - Procedimento contraditório com erros de impressão conforme grifos em 

vermelho e em relação ao horizonte do nascente [2] (PAULA E OLIVEIRA, 2015). Vê-se 

claramente o erro de impressão em destaque. 

 

É importante relatar que esses erros contribuem para uma aprendizagem falha, 

com lacunas, proporcionando ao aluno que chegará ao Ensino Médio uma deficiência 

conceitual alarmante. Assim, a proposta desta dissertação, como aplicação no primeiro ano do 

ensino médio, contribuirá para a diminuição ou erradicação dessa lacuna. 

Destacamos ainda que os erros em astronomia não ficam na esfera dos livros 

didáticos. Recentemente, o projeto Escola de Tempo Integral da Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo, implantou em algumas escolas os laboratórios de Ciências, altamente 

equipados e com salas específicas para a aula experimental. Dentre esses equipamentos estava 

o dispositivo de Orrery, construído industrialmente e com alta tecnologia. No entanto, 

observamos um erro grosseiro em sua estrutura: a Terra não possui inclinação em relação a 

sua órbita e a órbita da Lua não possuía inclinação com relação à órbita da Terra. Assim, com 

esse dispositivo comprado pelo Governo do Estado de São Paulo, não seria possível visualizar 

as estações do ano, as noites e dias polares, simularia dois eclipses mensais, etc., ou seja, uma 

contribuição negativa para o ensino de Astronomia. 
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Figura 03 – Foto ilustrativa do dispositivo adquirido pelo Governo do Estado de São 

Paulo. Nele percebe-se o erro grosseiro da inexistência da inclinação da Terra e da órbita 

da Lua. 

 

Diante de tantas justificativas para o ensino de Astronomia, propomos uma 

atividade, envolvendo esta ciência, para a primeira série do ensino médio, onde é possível 

discutir diversos fenômenos descritos no capítulo acima, com o intuito de contribuir para o 

ensino de ciências, de forma a ser uma ferramenta para o professor em sala de aula, instigando 

os alunos a pensar e a compreender os diversos fenômenos associados à Astronomia. Essa 

atividade é a construção e a aplicação do Dispositivo de Orrery. 
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4 O DISPOSITIVO DE ORRERY 

 

É fato que a aprendizagem não se reduz apenas ao determinismo dado por uma 

resolução de exercícios, ou a uma cópia do assunto colocado na lousa pelo professor em sala 

de aula ou a repetição de um experimento em laboratório como “receita de bolo”. É preciso 

fazer mais. 

Longhini (2014) destaca que atividades lúdicas ou experimentais atuam como 

catalisadores no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo habilidades que lhes 

permitam associar os fenômenos naturais às suas atividades cotidianas. 

É importante ressaltar que as atividades lúdicas estão ligadas as brincadeiras e 

e atividades prazerosas (jogos, brinquedos, etc) com o intuito de estimular a aprendizagem, 

enquanto as atividades experimentais reproduzem um conceito discutido em sala de aula. 

Martins (2014) cita que os conceitos matemáticos e físicos que envolvem 

Astronomia tornam-se complicados quando não consolidados com o auxílio de experimentos 

ou adaptações visuais. Assim, o próprio autor enfatiza que um Telúrio ou Planetário permite a 

simulação desses conceitos, de forma interativa, interdisciplinar e experimental. 

Desta forma propomos, através desta pesquisa, um trabalho experimental 

envolvendo o dispositivo de Orrery, onde é possível extrair os conhecimentos básicos de 

astronomia, relativo ao sistema Terra-Lua-Sol. 

O dispositivo de Orrery consiste em um mini-planetário, onde apenas os três 

astros (Sol, Terra e Lua) estão envolvidos. Segundo Mallalieu (1999) esse dispositivo consiste 

em um modelo mecânico do sistema Solar inventado pelo inglês George Graham (falecido em 

1751). John Rowley construiu em 1712 um modelo encomendado por Charles Boyle, o quarto 

Conde de Orrery, de onde se originou o nome. 

 

 



 

 

41 

 

 

Figura 4: Dispositivo original construído por Rowley. Imagem disponível em 

http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I002/10197368.aspx, acesso em 12 de julho de 

2015. 

 

Neste dispositivo, é possível trabalhar os conceitos sobre rotação e translação 

da Terra, estações do ano, eclipses, fases da Lua, dia e noite, calendário e órbita terrestre. 

Ainda citando Martins (2014), o desenvolvimento desse aparato é apresentado como uma 

ferramenta didática para o ensino de astronomia, e propõe questões para uso em sala de aula, 

quebrando concepções alternativas comuns em astronomia, nas várias fases do seu 

aprendizado. Outro detalhe importante sobre os conceitos discutidos no dispositivo é que 

raramente conseguimos uma boa explicação desses fenômenos usando uma representação em 

duas dimensões, o que torna o dispositivo ainda mais aplicável e importante na concepção dos 

movimentos.  

Vejamos a seguir as suas aplicações em detalhes. 

 

4.1 O Uso do Dispositivo de Orrery 

 

Apresentaremos alguns conceitos de astronomia, inseridos no Ensino de Física, 

que podem ser discutidos com o uso do dispositivo de Orrery. 

a) Dia e Noite 

http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I002/10197368.aspx
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O primeiro conceito a ser discutido no dispositivo é justamente o fenômeno do 

dia e da noite. Usando o dispositivo e fazendo a Terra girar sobre seu próprio eixo, 

reproduzimos os dois fenômenos. 

A face iluminada pelo Sol é o período diurno e a face que está escura da Terra é 

o período noturno. O aluno percebe claramente que estes fenômenos acontecem devido ao 

movimento de rotação da Terra. 

 

b) Estações do Ano 

Outro importante assunto a ser discutido é justamente o fenômeno das estações 

do ano. A melhor escolha do ponto de vista didático é a representação nas quatro posições 

notáveis: Os dois solstícios e os dois equinócios. 

Na posição dos solstícios, percebemos claramente a diferença entre um 

hemisfério e outro com relação ao recebimento de luz solar. Isso mostra que em um 

hemisfério é verão e em outro hemisfério é inverno, quebrando um grande paradigma 

enraizado na sociedade de que estas estações acontecem devido à aproximação ou ao 

afastamento da Terra em relação ao Sol. 

 

 

Figura 05 – Apresentação da Terra na posição do solstício. Nota-se a diferença de luz solar 

nos hemisférios. 

 

Quando invertemos a posição da haste, ou seja, realizamos uma rotação de 

180º na haste móvel, estaremos na outra posição de solstício. Neste momento, os dois 
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hemisférios se invertem com relação ao recebimento de luz solar. 

 

 

Figura 06 – Apresentação da outra posição de solstício. A luz solar nos dois hemisférios 

se invertem com relação a figura anterior 

 

 

Na posição de solstício também são perceptíveis as marcações do círculo polar 

ártico e círculo polar antártico. Eles definem o limite de recebimento de luz solar quando um 

hemisfério está no inverno, ou seja, a partir dessa linha, em direção aos polos, não há 

incidência de luz solar. 

Na posição dos equinócios os dois hemisférios recebem a mesma quantidade 

de luz solar. Enquanto em um hemisfério temos o equinócio da primavera, em outro temos o 

equinócio de outono. 

É importante ressaltar aqui, como descrito anteriormente, que em duas 

dimensões, como aplicado em sala de aula, é impossível perceber a diferença de luminosidade 

nos hemisférios. Por isso, defendemos a utilização do dispositivo como alternativa para a 

explicação das estações do ano. 
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Figura 07 – Posição da Terra no Equinócio. Os dois hemisférios recebem a mesma 

quantidade de luz solar. 

 

 

c) Fases da Lua 

As fases da Lua também são de difícil representação e compreensão em duas 

dimensões, pois é necessário um referencial em outro plano (Terra) a luz emitida pelo Sol não 

pode ser representada de forma correta.  

Para representar as fases da Lua, fixaremos a Terra em um ponto de sua 

trajetória e só movimentaremos a haste da Lua em volta dela. Já é importante discutir nesse 

momento, que essa volta completa da Lua leva aproximadamente 29 dias e que isto determina 

o nosso mês. 

Destaca-se a parte do globo terrestre que é noite, e colocamos a lua na posição 

frontal a essa parte, com a face vista pela Terra totalmente iluminada pelo Sol, exatamente a 

Lua Cheia. 

Deslocando-se 90º e ainda mantendo a Terra fixa, estaremos na posição de 

quarto minguante. Para o referencial que estamos usando (Terra – parte escura) a Lua será 

vista apenas com metade do seu disco iluminado. 

Mais 90º e a Lua está de frente a parte iluminada da Terra, ou seja, onde é noite 

na Terra não vê Lua nenhuma e estamos na Lua Nova. 

Deslocando mais 90º e novamente a parte escura da Terra vê a Lua com metade 

de seu disco iluminado. Estamos na Lua Crescente. 
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E finalmente voltamos para a posição inicial.   

 

 

Figura 08  - Representação das fases da Lua (A Terra foi tirada do sistema para uma melhor 

visualização)  

 

d) Eclipses 

Outro fenômeno que pode ser representado no dispositivo são os eclipses. Para 

isso, localizamos a posição em que se é possível ver a sombra da Lua projetada na Terra 

(Eclipse Solar) e em outro momento, a entrada da Lua no cone de sombra da Terra (Eclipse 

Lunar). 

Nesse momento, podemos discutir outro conceito interessante, que são as 

causas dos eclipses não acontecerem todos os meses e sim em apenas em dois meses por ano e 

também o motivo de ser tão difícil de ver esse fenômeno.  

As causas discutidas são justamente a inclinação entre as órbitas das Terra e da 

Lua e o referencial adotado na Terra como ponto de visualização da Lua. 

Para enriquecer ainda mais a aula, podemos não só representar os dois tipos de 

eclipses (Lunar e Solar), mas sim os subtipos: Lunar (Penumbral, Total e Parcial) e o Solar 

(Parcial, Total e Anular). 
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Figura 09 – Representação do Eclipse Solar. Nota-se a sombra da Lua projetada na 

Terra. 

 

e) Outros Conceitos 

Ainda podemos, com o dispositivo, discutir outros conceitos pertinentes ao 

nosso cotidiano e de grande importância do ponto de vista astronômico, como por exemplo: 

A duração do dia para diferentes latitudes; 

O movimento aparente do Sol em diferentes latitudes; 

A relação da posição do Sol e Lua com as Marés; 

A causa de sempre vermos apenas uma face da Lua; 

Noites e dias Polares; 

Coordenadas Celestes (Equador celeste, Ascensão Reta, Declinação, etc). 

 

4.2 A Construção do Dispositivo de Orrery 

 

O objetivo desta pesquisa é a construção de um dispositivo de Orrery, 

enfatizando os eclipses e as estações do ano. O modelo proposto possui adaptações do projeto 

de referência, destacado na figura 10, onde o Sol é representado por uma lâmpada 

incandescente comum e a Terra e a Lua representadas por bolas de isopor. É bom ressaltar que 

o projeto apresentado nesta pesquisa, pode ser construído sem custo elevado, como fizemos, 

fator que o torna viável para uma aplicação em sala de aula. 

Outro ponto importante é que a distância entre a Terra, a Lua e o Sol não estão 
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em escala. 

 

 

Figura 10: Projeto de Referência. Disponível em: 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp, acesso em 12 de julho de 2015. 

 

O dispositivo proposto consiste em uma adaptação ao modelo descrito na 

figura 10. 

Para a construção será necessário: 

01) Base pré-montada e haste móvel. 

02) 1 nipe para abajur; 

03) 2 a 3 m de fio duplo; 

04) 1 bocal para lâmpada; 

05) 2 roldanas 60 mm (uma com furo de 10 mm e outra com furo de 3 mm) 

06) 2 porcas (rosca fina) para nipe. 

07) 1 arruela pequena; 

08) 1 arruela grande; 

09) 1 tarugo de aproximadamente 50 mm(tubo de cola quente de diâmetro 10 mm); 

10) 26 cm de arame 3 mm; 

11) 2 espaçadores (tubo para soro). 

12) 20 cm de arame 1 mm; 

13) elásticos de borracha (uso para dinheiro) 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp
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14) tubo de cola (super bonder); 

15) 1 bola de isopor (90 ou 100 mm); 

16) 1 bola de isopor (30 mm). 

17) 1 lâmpada incandescente de 40 W. 

O custo aproximado do kit é cerca de R$ 50,00 e no anexo 6 temos as fotos ilustrativas 

de cada item descriminados acima. 

 

 

Figura 11: Base pré-montada e o Kit contendo os itens 2 a 17, descritos acima e 

montados pelo autor. 
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Figura 12: Vista lateral e superior da base do dispositivo (fora de escala). 
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Figura 13: Vista superior e lateral da haste móvel (fora de escala). 
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Figura 14: Foto ilustrativa da base e da haste móvel. 

  

Os materiais descritos acima podem ser facilmente encontrados em lojas de 
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ferragens, materiais elétricos ou hidráulicos.  

A base pré-montada e a haste móvel são confeccionadas a partir de blocos de 

compensados de madeira. 

As roldanas quando adquiridas na loja, vêm com um suporte para elevação de 

carga. Esse suporte é facilmente removido usando um alicate comum. No dispositivo foram 

usadas duas roldanas plásticas de 60 mm, mas existe a possibilidade de se construir com 

roldanas de 40 mm, de custo menor.  

 

 

Figura 15: Foto Ilustrativa da roldana plástica de 60 mm. 

 

A arruela pequena deve entrar no nipe para abajur, apenas para proteção da 

madeira no momento em que for ajustada e apertada a haste móvel na base fixa. 

A arruela grande deve ter dimensões de aproximadamente 40 mm de diâmetro 

e com furo interno de aproximadamente 10 mm de diâmetro. Esse furo deve encaixar 

perfeitamente no tarugo de cola quente (item 09). 

Os espaçadores são formados utilizando a mangueira plástica de tubo para 

soro, encontrado facilmente em qualquer farmácia. 

Com esses materiais adquiridos corretamente, estaremos prontos para a 
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montagem, descrita no próximo subtítulo. 

 

4.2.2 Etapas de Construção 

 

Passamos agora a descrição das estapas e procedimentos para a construção do 

dispositivo de Orrery. 

 

01) Na haste móvel, fazer um furo de 10 mm e outro de 3 mm nas posições 

indicadas na figura. Na coluna da base fixa, fazer um furo de 10 mm. 

 

Figura 16: Furo de 10 mm na coluna da base fixa. 
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Figura 17: Furo de 10 mm e 3 mm sobre a haste móvel. 

 

02) Fazer um furo no centro das duas roldanas, um com 10 mm e outro com 3 mm. 

Caso a roldana comprada venha com um furo maior que 3 mm, sugerimos que encha o furo 

com silicone, espere secar e depois efetue o furo. 

 

 
Figura 18: As duas roldanas furadas. 

 

 

03) Passar o nipe pelo braço móvel da base, arruela pequena, porca e roldana      
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(com furo de 10 mm) e base fixa, prendendo esta parte com a outra porca. Deve-se deixar o 

mínimo do nipe possível na parte superior do braço móvel para evitar “jogo deste”. Prender a 

porca com alicate para que a roldana fique fixa. 

 

 

Figura 19: Base e haste móvel (vista inferior) 

 

 

 
Figura 20: Base e Haste móvel (vista superior) 

 

04) Fure o tarugo de cola quente com uma broca de 3 mm, com uma inclinação de 

5º. Essa inclinação é a relação entre a órbita da Lua e da órbita da Terra. 
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Figura 21: Furo sobre o tarugo de cola quente (fora de escala) 

 

 

05) Montar o mancal e suporte para a haste da Lua. (usaremos o tarugo de cola 

quente já furado e a arruela maior, colando com superbonder). 

 

 

Figura 22: Arruela e Tarugo de cola quente para a base da haste Lua. 

 

06) Encaixar o fio de 3 mm no mancal e fazer a dobra do fio, segundo a figura 16. 
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Figura 23: Mancal para a Lua e haste (fio de 1 mm) 

 

07) Encaixar o mancal (figura 16) no pedaço de fio 3 mm e em seguida fazer a 

dobra segundo a figura 17. Após a dobra, colocar os espaçadores (em vermelho). Para a dobra, 

use o próprio gabarito do desenho ou um transferidor. 
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Figura 24: Desenho da haste que servirá para a base da Terra (disponível em: 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp, acesso em 13/07/2015). 

 

 

08) Com a bola de isopor de 100 mm iremos fazer a Terra. Marque os polos e faça 

um furo de 3 mm unindo os dois. Trace com caneta hidrográfica ou esferográfica os paralelos 

principais: o equador, os círculos polares (66,5º norte e 66,5º sul). Marque os meridianos de 

Greenwich (0º) e a linha internacional de mudança de datas (180º); 

 

09) Colocar a Terra (Bola de Isopor de 100 mm na extremidade superior do fio de 3 

mm da figura 17). Colocar a Lua na extremidade do fio de 1,0 mm. 

 

10) Encaixar a roldana com furo de 3 mm na parte inferior do fio de 3 mm (figura 

17) e colar com super bonder. 

 

11) Passar o fio duplo pelo nipe e encaixar o bocal. 

 

12) Encaixar o pino macho na outra extremidade do fio duplo. 

 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp
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Figura 25: Dispositivo montado e acabado,  
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5 O USO DO DISPOSITIVO DE ORRERY EM SALA DE AULA 

 

Nosso trabalho de pesquisa está relacionado com a utilização do dispositivo de 

Orrery no ensino de Ciências, mais especificamente no ensino de conteúdos de Astronomia 

previstos no Ensino de Física. Nossa investigação terá foco na avaliação da utilização do 

dispositivo de Orrery no ensino presencial de Física, a partir de sua construção e uso, 

propiciando ao Professor de Ensino Básico o uso de ferramentas adequadas para o ensino de 

conteúdos previstos pelo Currículo de Física do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Como objetivo geral, nosso estudo visa avaliar as possíveis contribuições que a 

construção e o uso do dispositivo de Orrery, podem trazer para o ensino de Física e, qual a 

melhor maneira de se utilizar tais recursos em sala de aula, visando a uma aprendizagem mais 

significativa por parte dos alunos. 

Para alcançarmos o nosso objetivo geral, realizamos as seguintes atividades: 

 

a) Fizemos um levantamento bibliográfico dos principais trabalhos que estudaram a 

utilização da experimentação em sala de aula. 

b) Fizemos um levantamento bibliográfico do ensino de astronomia no Brasil e a 

motivação para a pesquisa em astronomia. 

c) Investigamos o impacto da utilização do dispositivo na motivação dos alunos e na 

interação destes entre si e com os objetos de ensino. 

  

O projeto foi realizado no Colégio Estadual Olavo Bilac, no período de março 

a maio de 2015, na cidade de Resende-RJ, sob a autorização da Ilma. Sra. Angelita Diniz, 

diretora. A carta de apresentação está no anexo 01.  

Foram selecionados os alunos que estão cursando o Primeiro Ano do Ensino 

Médio, do período da manhã, convidados para participar sem qualquer restrição. O convite foi 

feito em sala de aula, de forma a recrutar os alunos participantes. Após o convite, se 

inscreveram 35 alunos. 

O colégio fica na região central da cidade, com alunos de bairros distantes e até 

mesmo de cidades vizinhas, como Itatiaia e Porto Real. Todos os alunos possuem acesso à 

internet em casa ou via aparelho móvel e de certa forma obtém facilmente alguma 

informação. 

A opção de inscrever alunos do Primeiro Ano se deve ao fato que é nesta série 

que está previsto o conteúdo de Astronomia, descrito segundo o Currículo Mínimo do Estado 
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do Rio de Janeiro (Apêndice 2) e que estes ainda não entraram em contato com o assunto no 

ensino médio, o que dá um certo grau de confiabilidade à pesquisa, uma vez que os alunos 

não tiveram aulas específicas sobre o tema trabalhado no projeto. 

Após as inscrições, foram agendadas as datas dos encontros. 

Porém, antes de iniciar os encontros, o projeto foi testado na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia, sob a coordenação do ICEx/UFF – Volta Redonda, no I Simpósio Sul 

Fluminense de Ensino de Física,  na modalidade de Oficina, para professores de Física do 

Ensino Médio, os quais são também alunos do MNPEF (Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física), no dia 18 de outubro de 2014, no período de 08:00h as 11:00h. 

   

 

Figura 26 : Dispositivo montado e acabado, testado em uma oficina para Professores de 

Física, alunos do Polo 15 do MNPEF. 

 

Nesta oficina pudemos aprimorar aspectos práticos da construção do 

dispositivo assim como tivemos sugestões de aplicações, fruto da troca de experiências dos 

Professores de Física, alunos desta Oficina. Foi um momento ímpar, pois pudemos ter as 

reações do público para qual o produto da dissertação foi preparado: Professores de Física do 

Ensino Médio. Na oficina, além de ensinarmos a construir o dispositivo, tivemos a 

oportunidade de ilustrar sua aplicação em sala de aula abordando os assuntos específicos de 

Astronomia, previstos no Currículos do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, abordados 

na disciplina de Física. 
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Figura 27 – Finalização da Oficina ICEx/UFF 

 

4.1 Encontros com os Alunos do Ensino Médio 

 

Aqui, iniciamos a descrição dos encontros, todos feitos em contra turno, no 

período da tarde, para que não houvesse interrupção do turno regular da manhã. 

Nesse primeiro contato, foi aplicado um pré-teste (Anexo 2) para analisar o 

conhecimento prévio dos alunos com relação aos eclipses e a partir daí iniciar o 

desenvolvimento das aulas, para que no final seja aplicado novamente o teste, de forma que 

possamos compará-los e avaliar a realização do aprendizado significativo.  

Na aplicação do pré-teste, tivemos que deixar muito claro que as respostas 

incorretas também eram válidas, ou seja, não estávamos aplicando uma avaliação com teor de 

nota bimestral. Isso teve que ser feito em virtude da percepção de que alguns alunos tentaram 

pedir ajuda aos colegas. As perguntas “Isso vale nota?” ou “E se eu errar?” apareceram de 

imediato. Outra pergunta que apareceu frequentemente foi “E se eu não souber?”. O que nos 

chamou a atenção é que para os alunos é um tanto quanto estranho o professor responder que 

se ele não souber responda “não sei”.   

Procuramos dessa forma valorizar a participação ativa dos alunos, reduzindo 

sua apreensão em relação à avaliação, vista como cobrança. Os alunos do Ensino Médio e 

principalmente do Ensino Fundamental têm uma relação de muita dependência com o 

professor, principalmente no momento da avaliação. E o fato de que alguns professores ainda 
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reforçam esta dependência, aumenta a insegurança de alguns alunos, por exemplo, em uma 

interpretação de um enunciado e/ou em uma avaliação escrita. Hoje, isto é perceptível até no 

Ensino Superior. Também nesses momentos destaca-se o papel da relação afetiva. A presença 

dessa boa relação permite um maior engajamento dos alunos, pois se sentem mais confiantes 

nas propostas do professor. 

Após todos entregarem o questionário respondido, passamos a uma conversa, 

de início informal, para entendermos o grau de interesse em astronomia por parte dos alunos. 

Colhemos algumas informações prévias dos alunos e seus interesses de estudos 

referente à Astronomia. Após essa conversa, passamos a formalizar aquilo que foi aparecendo.  

De início, pedimos para cada participante falar uma palavra que viesse a sua 

mente que este julgava relacionada à Astronomia, porém, o próximo aluno não poderia repetir 

a palavra falada pelos alunos anteriores. 

Várias palavras foram aparecendo, como por exemplo, Buracos Negros, Lua, 

Sol, Estrelas, Planetas e à medida que essas palavras mais simples foram sendo faladas, os 

alunos começaram a ter dificuldade em pensar em alguma coisa simples e partiram para 

assuntos mais complexos, como Buracos de Minhocas, Viagem no Tempo, Estrelas de 

Nêutrons, etc. De uma certa forma, o fato de estarmos em uma escola central e urbana com 

grande acesso a informação, nos mostrou o quanto alguns assuntos já entraram em contato 

com esses alunos. O que nos chamou a atenção foi que quase todos os alunos apresentaram 

um interesse muito grande por apenas uma parte da Astronomia, a Cosmologia. Essa 

realmente é fascinante. Saber de onde viemos, como fomos criados, para onde vamos e o 

surgimento do Universo fascina o homem desde o início da civilização. 

Separamos as turmas em grupos e cada grupo foi responsável por escolher uma 

das palavras citadas anteriormente. Nesse momento, cada integrante do grupo usava o seu 

poder de persuasão com a finalidade de convencer o seu colega a escolher o tema que lhe era 

mais interessante. A troca entre os pares e os argumentos de cada um foi de grande valia. Isso 

evidencia aspectos relevantes de interação, autonomia e capacidade de argumentação para a 

realização das tarefas. E essa prática, sendo bem-sucedida individualmente, é capaz de 

contribuir para a autoestima do aluno. 

Dentre os assuntos citados, os escolhidos pelos alunos foram:   

1) Buracos Negros 

2) Vida Extraterrestre 

3) Estrelas de Nêutrons 

4) Sol 
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5) Sistema Solar 

6) Viagem Espacial 

É notório como há interesse por esses assuntos. A astronomia fascina e intriga 

pela maior quantidade de perguntas do que de respostas, principalmente nas questões 

cosmológicas. 

No segundo encontro, tivemos uma rápida apresentação dos grupos, cerca de 

10 minutos por grupo. Essas apresentações geraram pesquisa e interesse pelo tema e um certo 

grau de curiosidade em relação a outros assuntos vinculados à pesquisa.  

Nessas apresentações, cada grupo deveria trazer um material a ser apresentado 

a turma. Alguns confeccionaram slides e outros cartazes. Como combinado antes desse dia, 

nenhum integrante poderia ficar sem participar. De alguma forma, ou falando, ou explicando 

alguma figura, todos deveriam estar engajados na pesquisa. Após a apresentação, abríamos as 

perguntas para a turma. 

O que percebemos foi um alto grau de curiosidade pelos temas apresentados 

pelos alunos que assistiam. Surgiam perguntas interessantes capazes de colocar em reflexão 

qualquer pesquisador sobre o assunto. Destaco aqui questões sobre a nossa existência e sobre 

vida inteligente em outros planetas. Como exemplos, “Tem vida em outro planeta?”, “É 

possível viajar no tempo?”, etc.  

A nossa intervenção se deu no controle do tempo e nas indicações de pesquisa 

para quem se interessasse pelo assunto, uma vez que não teríamos tempo suficiente para 

discussões de assuntos tão abertos e cheios de reflexões, tanto do ponto de vista científico, 

quanto filosófico e até religioso. Percebe-se como a oportunidade de intervir pode ser 

explorada pelos alunos. 

Logo após estas apresentações, foi elaborado um passeio virtual, usando o 

software Stellarium, disponível em http://www.stellarium.org/, um software livre que simula o 

céu, apresenta constelações, coordenadas, etc. A tela desse software pode ser vista no anexo 

03. Na apresentação do passeio virtual foram discutidos outros temas, como constelações do 

zodíaco, nascer e pôr do Sol, etc. 

Nesse momento, começam algumas perguntas interessantes. Quando se mostra 

as constelações, eles querem saber o motivo do nome destas. O software tem uma capacidade 

maravilhosa de mostrar as linhas das constelações. Somente ligando as linhas ainda é difícil 

imaginar o desenho da constelação. Porém, o mesmo software tem a possibilidade de colocar 

as imagens destas. Nesse momento, os alunos ficam maravilhados de entender a relação das 

posições das estrelas com a forma associada a ela. E quase que de forma instantânea vem a 

http://www.stellarium.org/
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pergunta: “E a minha constelação?”. Eles querem ver o desenho associado a sua constelação, 

ou seja, a constelação do zodíaco no qual pertencem, segundo a sua data de nascimento. 

Nesse momento, chamamos a atenção do motivo de associar uma constelação a 

sua data de nascimento e fazemos um passeio pela eclíptica (linha imaginária que traça o 

caminho que o Sol faz na Esfera Celeste). Nesse caminho, o Sol passa pelas constelações 

denominadas Constelações do Zodíaco. Chamamos a atenção para a contagem do número de 

constelações que o Sol percorre e aparece a primeira questão importante. Não são 12 

constelações e sim 13. Existe uma constelação que não é associada a nenhuma data de 

nascimento, a constelação de Ofiúco. Levamos o aluno a questionar o motivo e ainda perceber 

que o Sol não fica exatamente 30 dias sobre uma determinada constelação e o que ainda gera 

mais espanto por parte de cada aluno é quando percebem que a sua data de nascimento não 

condiz com a posição do Sol sobre a constelação de seu signo. Nesse momento, surge uma 

euforia na sala, pois cada um quer saber exatamente a qual constelação pertence. Apareceram 

então perguntas relacionadas ao horóscopo e é nesse momento que fazemos um breve 

comentário sobre a diferença entre Astronomia e Astrologia, tomando o devido cuidado de 

não cairmos em visões indutivistas de ciência, assim como não reforçar ideias pré-concebidas 

da existência de um método científico. Aproveitamos a oportunidade e apresentamos a tabela 

abaixo. 

 

 

Figura 28 – Comparação entre as datas segundo a Astronomia e a Astrologia. Disponível 

em http://www.astropt.org/2009/12/15/signos/, acesso em 29/07/2015. 

http://www.astropt.org/2009/12/15/signos/
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No terceiro e quarto encontro construímos o dispositivo de Orrery (Fotos da 

construção disponível no Anexo 04) com os alunos em sala de aula. A construção do 

dispositivo se justifica pela interação do grupo e sua motivação pelo assunto e pelo uso do 

dispositivo construído. Bernades (2008) afirma que a utilização da construção como 

ferramenta de ensino pode ser tarefa bastante motivadora, uma vez que, desta maneira, os 

alunos conseguem entender melhor como funcionam os aparelhos e o que se pode fazer com 

estes, e relacionar isso com as observações, logo com o estudo da Astronomia, e também com 

o ensino da Física, uma vez que todas são áreas correlatas. 

Nesta etapa do projeto, os alunos foram os responsáveis diretos pela 

construção, contando com apenas a nossa supervisão e obviamente, algumas dúvidas foram 

sanadas diante de algumas interrogações ou falta de habilidade prática. 

 

 

Fgura 29 – Disposição das mesa para os grupos com os kits experimentais. 
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Figura 30 – Início da construção do dispositivo em sala de aula 

 

Nesse momento da aplicação do projeto, existe uma forte interação entre os 

participantes do grupo. Houve trocas de informações e ajuda mútua entre os componentes de 

um grupo para com outros grupos. Destaca-se aí aqueles com maiores habilidades práticas e 

aqueles com afloramento de ideias. Na montagem, algumas dificuldades foram aparecendo, 

principalmente entre os alunos que nunca tiveram contato com um alicate ou com uma chave 

de fenda.  
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Figura 31 – Interação entre os alunos na construção do dispositivo 

 

Ficamos supervisionando todos os grupos, principalmente para evitar algumas 

lesões provenientes do mal uso de ferramentas ou de material. Nesta etapa, cada passo da 

construção foi executada de forma paulatina e em todos os momentos, cada etapa da 

construção era apresentada por nós antecipadamente, e em seguida os alunos executavam. 

 

 

Figura 32 – Supervisão dos grupos no momento da montagem 
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Figura 33  - Explicação da etapa para a montagem do dispositivo pelos alunos. 

 

O primeiro passo da construção foi à verificação de todas as peças que 

compunham o kit distribuído para cada grupo. Neste momento já apareceram algumas 

perguntas sobre o que era determinado material ou alguma exclamação pelo fato de saber o 

que era determinada peça. Peças como arruelas, roldanas nunca tinham sido vistas por alguns 

alunos. 

 

 

 

Figura 34 – Kits experimentais para a construção do dispositivo. 
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Figura 35 – Verificação do conteúdo do kit experimental pelos alunos do Colégio Olavo 

Bilac. 

 

Algumas etapas da construção foram feitas anteriormente por nós. São elas: 

1) A base e a haste móvel já foram entregues furadas. 

2) Uma roldana já estava com furo de 10 mm e a outra roldana que contém um furo de 3 

mm, já estava preenchida com cola quente e com o respectivo furo. 

3) O tarugo de cola quente já estava com o furo inclinado de 5º. 

   

Essas etapas demandam habilidade devido ao uso de uma furadeira elétrica. 

Talvez para alunos mais velhos ou mais habilidosos, pode-se pensar em fazê-lo em sala. 

Nas primeiras etapas da construção, tudo ocorreu de forma perfeita. 

Terminando a montagem da base, apareceu a primeira dificuldade. Foi orientado por nós que 

os alunos deixassem apenas uma parte do nipe acima da coluna da base e que esta parte fosse 

pequena o suficiente para manter o aperto entre o bocal da lâmpada e a haste móvel. Alguns 

grupos deixaram essa parte maior do que deveria e tiveram que refazer a montagem. 
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Figura 36 – Parte do nipe que deveria ficar acima da base fixa. 

 

Outra etapa que gerou uma atenção especial foi a execução da montagem do 

tarugo de cola quente com a arruela maior. Esta se fixava sobre o tarugo usando cola “super 

bonder”. Esta etapa requer um cuidado especial, uma vez que este tipo de cola é altamente 

perigosa. 

 

 

Figura 37 – Colagem do tarugo na arruela maior feita com cola “Super Bonder”. 
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Outra etapa que também obteve atenção de nossa parte foi a dobradura da haste 

(fio de 3 mm) que sustentará a Terra. Essa dobradura requer uma haste mais retilínea possível, 

pois qualquer deformação dificultará a sua rotação, o que impossibilitará um movimento 

preciso na movimentação da haste móvel acoplada a base. Alguns alunos fizeram a haste um 

pouco deformada e com isso a movimentação ficou comprometida no final. Eles tiveram que 

refazer a dobradura da haste e consequentemente as outras etapas. 

   A última etapa foi à passagem do fio pela haste e pela coluna da base, além de 

conectar o pino macho e o bocal nas extremidades. Essa etapa também nos chamou a atenção, 

pois obtivemos dois grupos de alunos que deixaram as duas fases dos fios em contato. 

Quando ligamos os dispositivos, estes não funcionaram devido a um curto. Para esses casos, 

refizemos a ligação.  

 

 

Figura 38 – Passagem do fio pela haste móvel e pela coluna da base 
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Figura 39 – Dispositivo já montado e pronto para uso. 

 

 

Figura 40 – Teste do dispositivo para o uso. 

 

No quinto encontro foi feito o uso do dispositivo. Baseado nas questões do pré-

teste, foi elaborado um cronograma de atividades a serem executadas no dispositivo (Este 
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cronograma está disponível no anexo 05).  

Para iniciar o processo de experimentação, seguimos a ordem do roteiro 

elaborado para o uso do dispositivo. À medida que foram descrevendo o movimento de cada 

item, intervíamos no processo, chamando a atenção para o fenômeno estudado e aproveitando 

o momento para sanar as dúvidas pertinentes. Essa intervenção se baseava em lançar 

perguntas pertinentes ao tema proposto, de forma a causar uma percepção do fenômeno e em 

certos momentos gerar conflito, de forma que os alunos buscassem suas respostas na 

manipulação do próprio aparato experimental. Não houve nenhuma explicação prévia sobre 

cada assunto discutido e sim um processo investigativo de construção de conhecimento, 

baseado na manipulação do dispositivo e na intuição de cada aluno. Procuramos mediar o 

processo. Orientar e cuidar para que conseguissem observar e discutir o fenômeno, sem 

explicá-lo primeiramente. 

Como destaca Carvalho (2010), a construção do conhecimento científico se 

deve pela criação de situações por meio de questionamentos intermediários que os levem 

pouco a pouco a se expressarem em uma linguagem científica.  

Nesse processo investigativo, os alunos buscam a resolução de problemas 

experimentais, isto é, devem ser capazes de extrair dados confiáveis e que saibam interpretá-

los, sendo somente possível quando se tem uma interação construtiva entre professor e aluno. 

Entendemos como interação, a aplicação desse roteiro dirigido e por nós orientado e 

supervisionado. Reconhecemos as críticas ao uso de roteiro, como por exemplo, em Tarciso 

(2002), porém fizemos dentro de um processo planejado e mais dinâmico, prevendo uma forte 

participação do aluno. O roteiro não o anula (o aluno) e sim o guia. Entendemos que sem o 

roteiro, o aluno poderia se sentir perdido com relação ao que e como fazer. 

Seguindo o roteiro elaborado para a aplicação do experimento, começamos 

com a verificação das estações do ano. Nessa etapa, cai uma das fortes concepções 

alternativas sobre ciência do nosso cotidiano, que é justamente achar que as estações do ano 

se dão pela proximidade ou afastamento da Terra em relação ao Sol. Percebemos uma grande 

euforia nos alunos e alguns argumentaram que uma parte da Terra recebe muito mais luz solar 

que outra. Esse processo de investigação levou posteriormente a concepção que a inclinação 

da Terra é que propiciava as diferenças entre Verão e Inverno. O que nos pareceu também 

bastante interessante foi quando a Terra estava na posição dos equinócios. Os alunos foram 

capazes de perceber que não havia diferença alguma com relação a luz solar entre a Primavera 

e o Outono. Nesse momento, foi lançada a seguinte pergunta por nossa parte: “O que faz 

diferenciar o Outono do Inverno?”. Deixamos os alunos buscarem a resposta por si só. 
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A segunda etapa do roteiro consistia em verificar as fases da Lua. 

Primeiramente, chamamos a atenção para a verificação das órbitas da Terra e da Lua e 

começamos na posição de Lua Cheia. Chamamos a atenção para a Terra, pois existia uma 

parte do globo iluminada pela luz solar (dia) e outra não (noite). Lançamos a seguinte 

pergunta para que os alunos chegassem a alguma conclusão: “Todos os habitantes da Terra 

estão vendo a Lua nesse momento?”.  

Nesse momento, surgiram algumas interações entre os alunos e pudemos 

perceber alguns questionamentos do tipo: “Como eu consigo ver a Lua de dia?” e outras não 

pertinentes ao momento, mas que de certa forma enriqueceu a nossa discussão, como Lua de 

Sangue, Lua Azul, etc., expressões que a todo o momento nos bombardeiam em redes sociais.  

A medida que foram executando essa etapa, os alunos perceberam que na 

posição de referência (lado noturno da Terra) a visão se alterava com relação a Lua. A parte 

brilhante da Lua ia diminuindo, até chegar à posição Quarto Minguante e mais um quarto 

adiante a posição de Lua Nova. Nesse exato momento, houve outra troca de informações entre 

os participantes, pois a Lua não poderia ser vista pelo lado noturno da Terra, com 

exclamações do tipo: “É nessa posição que consigo ver a Lua de dia?”. “Quanto tempo dura 

essa fase?”. 

Outras ideias surgiram nesse momento, como a relação do nosso calendário 

com essas fases. Alguns comentaram que nos calendários aparecem os dias das fases da Lua e 

que ficariam mais atentos agora, pois queriam perceber a diferença entre essas fases no céu. 

Outros alunos associaram o nosso mês às quatro fases da Lua e perceberam que a contagem 

do tempo depende da movimentação desses astros. 

Um fato nos chamou bem atenção: Alguns alunos sequer tinham percebido a 

diferença entre as fases da Lua no céu. 

Completamos o ciclo até voltar à posição inicial e iniciamos a última etapa.  

Nesta etapa, verificamos a ocorrência dos eclipses. Cabe enfatizar que questões 

mais detalhadas sobre os eclipses não foram nossos objetos de estudos. A ideia é compreender 

o fenômeno e diferenciar o Eclipse Lunar e Solar.  

Iniciamos essa etapa com a seguinte pergunta: “Como a Lua leva um mês para 

dar uma volta em torno da Terra, não deveria ocorrer então eclipses todo mês?”. 

Na simulação usando o dispositivo de Orrery, ficou um tanto quanto claro 

perceber que isso não acontece sempre, pois o fato da órbita da Lua estar inclinada em relação 

a órbita da Terra não possibilita essa configuração em todo mês. Essa ideia, talvez seja uma 

dos conceitos mais difíceis de serem respondidos pelos professores em sala de aula, uma vez 
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que o estudo sobre os eclipses aparecem na introdução de óptica no Ensino Médio e em 

Ciências no Ensino Fundamental. 

Pedimos para os alunos pararem o dispositivo na posição em que a Lua 

estivesse entre o Sol e a Terra, obviamente com a sombra da Lua projetada sobre a Terra. 

Lançamos mais uma pergunta: “É possível que todo habitante da Terra veja esse fenômeno?”. 

Alguns perceberam que não de imediato, pois somente aqueles que estavam sobre a sombra é 

que poderiam presenciar de fato o eclipse. Alguns já concluíram de imediato a razão dos 

eclipses não serem vistos em todas as regiões do planeta. Nesse momento, lançamos mais 

uma pergunta: “Que tipo de eclipse é esse?”. A grande maioria concluiu de imediato que 

estávamos discutindo o Eclipse Solar. 

Continuando o procedimento de verificação dos eclipses, pedimos para que os 

alunos colocassem o dispositivo na posição em que a Terra estaria entre o Sol e a Lua e esta (a 

Lua) entrando no cone de sombra projetada pela Terra. 

Chamamos a atenção para a fase em que se encontrava a Lua e ainda 

indagamos se seria possível isso ocorrer em outra fase. Alguns alunos fizeram a verificação de 

imediato se isto era possível, usando o próprio dispositivo. Outros fizeram a verificação 

mentalmente. Antes que fizéssemos a pergunta, os alunos concluíram que se tratava do 

Eclipse Lunar.  

No sexto e último encontro houve uma nova aplicação do teste, de forma a 

compararmos os resultados obtidos com a manipulação e uso do dispositivo de Orrery. 

 

5.2 Análise de Dados  

 

Como modalidade de pesquisa, optamos por usar uma pesquisa exploratória-

explicativa. Na exploratória, busca-se apenas levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições e manifestações 

desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa. A pesquisa 

explicativa é aquela em que, além de registrar os fenômenos estudados, busca identificar suas 

causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através da 

interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos (Severino, 2009, p.123). 

Optamos também por abordagem quantitativa das respostas. Segundo Manzato 

(2003), esta abordagem só terá sentido com o cumprimento de alguns aspectos: 
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Quando um pesquisador apresenta um problema ao estatístico, é necessário que haja 

de ambas as partes uma vontade muito grande de resolver o problema, ou pelo 

menos, a disposição de um ouvir o outro em questões relevantes, por mais 

elementares que possam parecer. O estudo do problema só terá sentido para o 

estatístico quando estiverem definidos: 

1- Propostas e objetivos claros com formulação das hipóteses iniciais; 

2- Definição da população objeto de estudo; 

3- Se o estudo será feito através de censo ou por amostragem; 

4- Que variáveis farão parte do estudo; 

5- Elaboração de um projeto piloto se necessário; 

6- Qual a forma de obtenção dos dados (entrevistas: pessoais, telefone, carta; ou 

através de questionários); 

7- Questionário com realização de pré-teste para validação (custo, tempo, 

Compreensão do texto, inclusão ou exclusão de variáveis, etc); (MANZATO, 2003, 

p.8) 

  

Após a análise dos questionários (pré-teste e o final), os dados foram tabulados 

em tabelas para maior facilidade de representação e verificação entre eles. 

Foi usado como técnica para absorver o conhecimento prévio do aluno o 

questionário (pré-teste) descrito no anexo 6. Segundo Lakatos (1995) entende-se como técnica 

de questionário o documento que é constituído por uma série de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. 

Cabe aqui ressaltar que segundo Stubbs e Delamont (1976) apud Ludke (2014), 

a escolha do método se faz em função do problema estudado. Assim, o método através do um 

questionário nos pareceu mais proveitoso na absorção do conhecimento prévio e na aquisição 

de conhecimento após a aplicação do projeto. 

Outro fator importante que nos assegura o pré-teste como modelo confiável é 

que esta pesquisa apresenta um modelo de diagnóstico cognitivo para um ambiente de 

aprendizagem usando o referencial teórico de Vygostky e o modelo de pré-teste nos dá uma 

noção da ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal).  Essa noção se configura pela absorção 

do nível de conhecimento do aluno e do nível de conhecimento no qual se quer chegar e 

ambos os conhecimentos têm como estrutura concreta a aplicação do pré-teste e do pós-teste. 

Como cita Andrade (2003):  

 

 

A aplicação do pré-teste tem como objetivo a análise do estado corrente do 

conhecimento do aluno sem qualquer suporte do sistema (nível de desenvolvimento 

real),e o pós-teste remete à análise da interação após o suporte (nível de 

desenvolvimento potencial) (ANDRADE, 2003, p.2) 

 

 



 

 

78 

 

A análise será feita por questão apresentada, relacionando o pré-teste e o 

mesmo questionário apresentado após a aplicação do projeto (pós-teste). As transcrições 

foram apresentadas de forma ipsis litteris.  

 

Questão 1 

Você já deve ter escutado a palavra astronomia em algum momento de sua vida. 

Como você a define? 

85% dos alunos responderam de forma satisfatória, ou seja, relacionaram a As-

tronomia ao estudo do universo ou dos astros de uma forma geral. 

Dos 15% que erraram, uma parte relacionou a Astronomia a algo específico e 

uma pequena parte não respondeu. 

Exemplos das respostas incorretas: 

“Como constelações, tudo que fica acima da camada de ozônio”. 

“Quando falam do sol, do céu”. 

“…o estudo da Lua e suas faces”. 

“Um lugar escuro”. 

Após o projeto, 100% dos alunos responderam de forma satisfatória, ou seja, 

relacionaram a Astronomia ao estudo dos astros. 

Exemplos das respostas: 

“É uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da Ter-

ra”. 

“A ciência que estuda os astros, tipo estrelas e planetas”. 

 

Questão 2 

Como você imagina que seja a órbita da Terra em torno do Sol? E da órbita da 

Lua em torno da Terra? Se preferir, faça um desenho para ilustrar sua explicação. 

37% dos alunos se referiram as órbitas como sendo circulares, onde a Terra or-

bita o Sol e a Lua orbita a Terra. Alguns tiveram dificuldade de desenhar ou expressar essa 

ideia, como no desenho abaixo: 
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Figura 41: Representação da Órbita da Terra e da Lua. 

 

8% dos alunos relacionaram corretamente a órbita da Terra em torno da Lua, 

mas não souberam ou responderam erroneamente sobre a órbita da Lua em torno da Terra. 

Como exemplo, destacamos: 

“Imagino que seja circular a órbita da Terra em torno do Sol. E a da Lua em torno da Terra 

não é circular, talvez uma forma mais quadrada”. 

8% ainda acreditam na visão geocêntrica de mundo. É muito interessante que 

alunos do primeiro ano do ensino médio, após passar por todas as etapas do ensino 

fundamental ainda tenham esse tipo de concepção. 

Exemplo das Respostas: 

“A lua e o sol girando em torno da terra. Não sou boa de desenho”. 

“Que o sol da uma volta lentamente em volta da Terra; e a mesma coisa com a lua, mas o sol 

nunca encontra a lua, e eles estão na mesma velocidade”. 

“O sol girando em torno da terra”. 

47% dos alunos não souberam responder ou responderam de forma errônea. Na 

figura abaixo, é notório a percepção do aluno quanto ao dimensionamento dos astros. A lua é 

maior que a Terra. Isto pode ter como causa a discussão feita no item 2.5, ou seja, os livros 

didáticos não se preocupam com as dimensões de planetas, estrelas e satélites.
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Figura 42: Desenho representando a órbita da Terra e da Lua. 

 

Após a aplicação do projeto, 55% dos alunos souberam responder de forma 

satisfatória, indicando a órbita da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra.  

45% dos alunos não responderam adequadamente ou não souberam responder. 

O grande ganho foi na questão do geocentrismo. Nenhuma resposta, mesmo as equivocadas, 

apresentou a Lua e o Sol girando em torno da Terra. 

Exemplo das respostas: 

“A Terra gira em torno do Sol no movimento de translação, que tem duração de 365 dias (1 

ano). Já a Lua gira em torno da Terra, tendo duração de 24 horas (1 dia).” 

“A Terra gira em volta do Sol através de um eixo , que em 24 horas ele dá a volta completa. A 

órbita da Terra em volta da Lua  tem o sentido anti-horário”. 

 

Questão 3 

Estas órbitas estão no mesmo plano? Ou seja, se traçarmos uma linha 

imaginária entre o Sol, a Lua e a Terra, essa linha passaria pelos três astros? 

Essa questão é crucial para entendermos os eclipses, pois caso os astros 

estejam alinhados e no mesmo plano, teríamos dois eclipses mensais, uma na Lua Cheia e 

outro na Lua Nova. 

63% dos alunos acreditam que os astros estão alinhados. 

34% acreditam que não estão no mesmo plano, mas não conseguiram  justificar 

corretamente. 
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Exemplo das Respostas: 

“Elas estão no mesmo plano, mas a linha passa pelos astros”. 

“Não, Porque a lua ela, sua orbita gira em volta da terra e a terra gira em volta do sol”. 

“Não, pois estão em dimensões diferentes”. 

Apenas 3% responderam corretamente: 

“Sim, as vezes quando acontece o eclipse”. 

Após a aplicação do projeto, apenas 24% acreditaram que os astros ainda estão 

no mesmo plano. 

10% responderam que eles não estão no mesmo plano, mas não justificaram. 

E 66% responderam corretamente. 

Exemplo das Respostas após as atividades: 

“Não. Pois se estivesse teria eclipse a cada lua cheia.” 

“Não, somente em alguns casos, como quando acontece o eclipse em que a Lua fica entre o 

Sol e a Terra, ou a Terra fica no centro.” 

 

Questão 4 

O que é sombra? O que é penumbra? Se preferir, faça uma desenho para 

explicar. 

20% não souberam responder. 

69% responderam de forma errônea. 

Exemplo das Respostas: 

“Sombra é algo escuro, como um reflexo preto”. 

“É o contorno da matéria projetada de acordo com a luz. Não sei o que é penumbra”. 

“Sombra é quando o sol bate em um ponto e caba não pegando o ponto de trás”. 

“O reflexo de algo”. 

11% responderam de forma satisfatória sobre a definição de sombra, mas não 

souberam responder o que é penumbra. 

Exemplo das Respostas: 

“Sombra é a ausência de luz. Penumbra é aquela luz no cantinho das coisas”. 

“sombra é quando algo tampa o outro e com isso a luz que estava ali no objeto some fazem 

com que haja sombra”. 

Após a aplicação do projeto: 

29% continuaram respondendo errado. Não souberam ou responderam de 

forma errônea a definição de sombra e penumbra. 
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Exemplo das Respostas: 

“sombra é a imagem refletida na luz que ela fica mais escura porque a forma tapa essa luz. 

penumbra é aquela camadinha do lado da sombra”. 

“aquilo que aparece quando o sol esta em cima de nos; quando a lua fica toda escura” 

“A sombra é quando a terra esta atras do sol e a penumbra é quando a lua esta na frente do 

sol”. 

21% responderam de forma satisfatória, não definindo corretamente, mas deixa 

entendido a compreensão do fenômeno. 

Exemplo das Respostas: 

“sombra é a imagem refletida na luz que ela fica mais escura porque a forma tapa essa luz. 

penumbra é aquela camadinha do lado da sombra”. 

“Sombra é o lado completamente preto, já a penumbra é um lado que não é completamente 

escuro como a sombra.” 

50% responderam de forma correta, identificando a diferença entre sombra e 

penumbra. Percebe-se claramente um ganho na compreensão desses dois fenômenos. 

Normalmente o professor usa apenas o quadro ou as imagens de livros ou sites para explicar 

esses conceitos. Com o dispositivo é possível visualizar a diferença entre os dois fenômenos, 

o que proporcionou um aumento expressivo na aprendizagem do aluno. 

Exemplo das Respostas: 

“Sombra é uma região escura formada por ausência de luz e penumbra é quando se tem pouca 

luz”. 

“Sombra é quando a região não recebe luz direta da fonte. Penumbra é ausência parcial de 

luz.” 

“Sombra é onde existe a ausência total de luz, já a penumbra é quando a região está 

parcialmente iluminada”. 

 

Questão 5 

A Lua possui fases? Se sim, quais? 

34% dos alunos responderam corretamente. 

54% dos alunos admitiram que a Lua tem fases, mas não souberam totalmente 

quantas e nem quais as fases. 

12% não sabiam. Este número causa surpresa, uma vez que a Lua é o astro 

presente em nosso cotidiano e muita coisa ao nosso redor está relacionada com as fases da 

Lua, como os calendários, por exemplo. 
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Após a aplicação do projeto: 

93% dos alunos responderam corretamente a questão. 

Apenas 7% admitiram que a Lua tem fases, mas erraram o número e quais as 

fases existentes. 

  

Questão 6 

Quanto tempo dura cada uma dessas fases? 

54% não souberam responder. 

29% responderam de forma incorreta. 

Exemplo das Respostas: 

“Uma noite”. 

“Eu acho que dura dois meses cada fase”. 

“25 dias”. 

“+ ou – 4 meses”. 

17% responderam corretamente, ou seja, 7 dias ou uma semana. 

Após a aplicação do projeto tivemos os seguintes resultados: 

57% responderam corretamente. 

7% não souberam responder. 

36% responderam de forma incorreta. 

Exemplo das Respostas: 

“Alguns dias ou até meses”. 

“De acordo que a Lua vai girando pela Terra junto com o Sol.” 

“29 dias.” 

O que se percebe nesta questão é que o número de alunos que responderam 

incorretamente aumentou. Entendemos que uma parte dos que não souberam responder 

passaram a responder de forma incorreta, encorpando o número anterior. O ganho da 

aplicação do projeto foi justamente na diminuição dos alunos que não sabiam responder, 

caindo de 54% para 7% e dos que responderam corretamente aumentando de 17% para 57%. 

 

Questão 7 

Você saberia explicar cada fase da Lua? Se preferir, faça um desenho para 

ilustrar sua explicação. 

57% não souberam responder. 

40% responderam de forma incorreta, total ou parcialmente. Alguns alunos 
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acertaram algumas fases e erraram outras. Outros erraram todas as fases, inclusive o número 

de fases, colocando mais ou menos. 

3% responderam de forma correta. 

Ilustramos a seguir algumas respostas em forma de desenhos: 

 

Figura 43: Fases da Lua representadas de forma incorreta.  

  

 

Figura 44: fases da Lua representadas de forma incorreta 
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Figura 45: Representação correta das fases da Lua. 

 

 

Após a aplicação do projeto: 

64% dos alunos souberam explicar corretamente cada fase da Lua. 

14% responderam que sabiam explicar, mas não o fizeram. 

22% não responderam ou responderam de forma incorreta. 

Exemplo das Respostas: 

“a cheia é quando o sol ilumina ela por completo. minguanta é quando apenas metade da lua é 

iluminada pelo sol... a nova é quando todo o ciclo de rotação é feito.” 

“Lua cheia é quando o Sol ilumina totalmente a parte da lua voltada para a Terra.” 

Novamente percebe-se um ganho de aprendizagem com a aplicação do projeto. 

O número de alunos que respondeu corretamente saltou de 3% para 64%. 14% talvez tenham 

tido compreensão do assunto, mas não conseguiram expressar aquilo que entenderam. A 

quantidade de alunos que não sabiam responder diminuiu de 40% para 22%. 

 

Questão 8 

Como você define eclipse? 

  43% não souberam responder. 

  29% tinham uma noção que os astros deveriam estar alinhados, mas não 

conseguiram expressar de forma clara o fenômeno. 

Exemplo das Respostas: 
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“É quando o Sol se encontra com a Lua”. 

“Quando o sol e a lua se encontram ou com isso faz a lua mudar de cor”. 

23% definiram apenas um tipo de eclipse, ou solar, ou lunar. 

“Sol passando na frente da Lua”. 

“O sol entra na frente da lua, fazendo ela desaparecer”. 

“Quando a lua e o sol ficam exatamente alinhados. Fazendo com que a lua tampe a 

luminosidade do sol por alguns instantes.” 

“A sombra da Terra projetada na lua”. 

Apenas 5% dos alunos souberam definir de forma correta os dois eclipses. 

Com a execução do projeto houve mudanças: 

36% argumentaram que o fenômeno deveria ocorrer com os três astros 

alinhados, mas ainda não conseguiu definir a diferença entre eclipse solar e lunar. 

50% definiram de forma correta, usando o argumento de sombra projetada e a 

diferença entre solar e lunar. 

Apenas 14% dos alunos continuaram sem saber definir eclipse. 

Fica mais uma vez evidente a assimilação de conceitos com a aplicação do 

projeto. Dos 43% dos alunos que não souberam responder, a taxa percentual caiu para apenas 

14%. Uma parte desses alunos que não souberam responder passou a ter noção de que o 

fenômeno do eclipse ocorre pelo alinhamento dos três astros. Isso fica evidente quando a taxa 

subiu de 29% para 36%. 

 

Questão 9 

Existe mais de um tipo de eclipse? Se respondeu sim, quais? Caso seja 

negativo, qual a única forma de eclipse? Caso haja necessidade, faça uma ilustração para 

explicá-lo. 

  3% acredita que existe mais de um tipo, mas não soube definir quais tipos. 

  11% respondeu de forma errônea.  

Exemplo das Respostas: 

“acho que só existe na lua cheia”. 

“única forma e o sol passando na frente da lua”. 

9% acreditam que só existe um tipo de eclipse,  mas não souberam definir 

qual tipo. 

57% não souberam responder. 

20% acreditam que existem dois diferentes tipos de eclipses e soube definir os 
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nomes. 

Exemplo das Respostas: 

 

“eclipse lunar e eclipse solar”. 

“Sim. Eclipse lunar e solar”. 

No final do projeto: 

64% responderam que existem dois tipos e definiram as duas modalidades de 

eclipses. 

14% ainda acreditam apenas em uma modalidade eclipse, apenas o lunar. 

Exemplo das Respostas: 

“eu acho que existe o eclipse lunar, mas eu esqueci como que ele é”. 

22% responderam de forma errônea. 

“Sim , total , parcial , anular”. 

“Não. A órbita da linha reta imaginária da Lua, Terra e Sol”. 

A taxa percentual dos alunos que não souberam responder caiu para zero. 

Todos os alunos responderam a essa pergunta no final do projeto. A taxa percentual de acerto 

subiu de 20% para 64%, mostrando mais uma vez a assimilação de conceitos. A taxa de 

percentual de alunos que acredita em apenas uma modalidade de eclipse subiu de 9% para 

14%. Isso pode ser visto como positivo, uma vez que esse ganho percentual saiu dos alunos 

que não sabiam responder, passando a acreditar que existe, mas apenas de uma única forma. 

 

Questão 10 

Um eclipse pode ocorrer em qualquer fase da Lua? Caso seja negativa a sua 

resposta, existe(m) fase(s) específica(s)? 

54% dos alunos não souberam responder. 

17% acredita que não pode ocorrer em qualquer fase, mas não soube 

especificar em que fase isso ou fases isso pode acontecer. 

Exemplo das Respostas: 

“Tem uma fase específica, só não sei qual”. 

“Não. Porem não sei explicar”. 

9% responderam incorretamente, especificando uma fase em que não é 

possível ocorrer eclipse ou uma resposta que não seja pertinente com a questão ou até mesmo 

a crença de que o eclipse pode ocorrer em qualquer fase da lua. 

Exemplo das Respostas: 
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“Eu acho que em anos que ocorre o eclipses”. 

20% responderam corretamente, definindo que o eclipse lunar só pode ocorrer 

na lua cheia. 

Após o projeto: 

14% ainda acredita que pode ocorrer em qualquer fase. 

71% respondeu que o eclipse lunar só pode ocorrer na fase cheia. 

15% não respondeu a questão. 

Houve um aumento expressivo na taxa percentual que conseguiu definir 

corretamente a fase da lua em que é possível ocorrer o eclipse lunar. Os números permitem 

concluir que o número de alunos que não sabiam responder a questão caiu de 54% para 15%. 

O projeto contribuiu satisfatoriamente para a compreensão do fenômeno. 

 

Questão 11 

Você já viu um eclipse? 

43% responderam que não. 

57% já viram um eclipse. 

O interessante nessa questão é o número alto de alunos que nunca presenciaram 

um eclipse, seja pessoalmente ou pela mídia. Normalmente, por ser um fenômeno raro em 

certas localidades e por ser grandioso e belo, os canais de televisão acabam noticiando. E 

mesmo assim, quase metade dos alunos nunca viram. 

 

Questão 12 

Caso tenha visto, o que você observou? 

Dos alunos que já viram o eclipse, apenas 10% não responderam a pergunta. 

90% admitiram ter observado alguma coisa e alguns responderam de forma a 

entender o fenômeno. 

Exemplo das Respostas: 

“Que a lua estava avermelhada”. 

“Uma sombra tampando a lua”. 

“No eclipse solar a Terra fica escura durante o dia”. 

“Que parece que a lua fica meio avermelhada”. 

“A lua aparece e depois fica tudo escuro”. 

“A lua na frente do sol”. 
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“que o sol gira e vai na direção da lua e causa o eclipse”. 

“A lua estava escura com bordas claras”. 

“Eu tava dormindo e aí ficou tudo claro”. 

Analisando as respostas, percebemos que os alunos de uma certa forma 

presenciaram eclipses, seja por mídia ou pessoalmente, mas não assimilaram o fenômeno. 

Entenderam que algo aconteceu entre o Sol, Terra ou Lua, porém não conseguiram expressar 

corretamente o que houve. 

 

Questão 13 

Um eclipse acontece em todos os lugares do Brasil simultaneamente? 

29% não respondeu a pergunta. 

21% acredita que os eclipses poderiam ser vistos em todos os lugares do Brasil. 

50% acredita que não. Apenas uma região pode presenciar o eclipse. 

Depois de aplicado o projeto: 

79% responderam que não, ou seja, apenas algumas regiões do Brasil pode 

presenciar eclipses e outras não. 

21% continuaram a acreditar que os eclipses podem ser vistos de qualquer 

região simultaneamente. 

Podemos observar claramente que o número de alunos que acredita na 

ocorrência de eclipses simultaneamente em qualquer região praticamente se manteve estável, 

de 23% para 21%. A grande diferença ocorreu nos alunos que não sabiam responder, saindo 

de 29% para zero, ou seja, esses alunos migraram para a resposta correta, o que pode ser 

observado no aumento de 52% para 79%. 

 

Questão 14 

Por que não acontece um eclipse todo mês? 

60% dos alunos não souberam responder a questão. 

20% respondeu de forma incorreta. 

Exemplo das Respostas: 

“Porque depende da fase da lua e nem sempre o sol ira se encontrar com ela para formar um 

eclipse”. 

“Porque o circuito da lua demora”. 

“Porque as fases da lua mudam”. 

14% dos alunos associaram a não ocorrência dos eclipses com a falta de 



 

 

90 

 

alinhamento entre os corpos celestes, mas não conseguiram expressar a relação com as 

órbitas. 

Apenas 6% dos alunos associaram a não ocorrência com as órbitas. 

Depois do projeto aplicado, 35% dos alunos passaram a entender que esse 

alinhamento não ocorre frequentemente devido as órbitas dos astros. 

35% dos alunos apenas citaram o alinhamento, mas não associando com as 

órbitas. 

30% dos alunos não responderam a questão ou responderam de forma 

incorreta. 

 

A taxa percentual dos alunos que não responderam a questão caiu de 60% para 

30%, o que mostra uma certa compreensão do fenômeno. Uma parcela dos alunos percebeu 

que deve ter o alinhamento para a ocorrência dos eclipses, mas ainda não conseguiu entender 

o motivo da não ocorrência mensal. A outra parcela compreendeu este conceito, pois a taxa 

percentual de alunos que entendeu a relação entre as órbitas subiu de 6% para 35%. 

Percebe-se um ganho em geral na assimilação de conceitos, uma vez que a 

porcentagem de respostas certas aumentou em todas as questões apresentadas. Outro número 

que nos chama a atenção é o aumento da taxa percentual de alunos que erraram as questões na 

aplicação do pré-teste e de que parcialmente acertou depois da aplicação do pós-teste. De uma 

certa forma, adquiriu-se conhecimento. 

É por esta aprendizagem que o aluno é capaz de participar socialmente no 

presente e no futuro. Sendo assim, o caminho descrito para que essa aprendizagem tenha de 

fato sida significativa foi a abordagem Histórico-Sociocultural de Vygotsky, pois segundo 

Moreira (1999), Vygotsky parte do princípio que o desenvolvimento cognitivo do aluno não 

pode ocorrer sem a referência do meio social e cultural que o indivíduo vive. Por isso 

buscamos, essencialmente, através do pré-teste, conhecer os constructos de cada aluno e 

através do conhecimento do colégio e do próprio aluno em si, conhecer as relações 

socioeconômicas que o permeia, uma vez que Rego (2012) afirma que segundo a teoria 

vygotskyana, todo processo mental superior (pensamento, linguagem e comportamento 

volitivo) tem origem em processos sociais. 

Devido a isso, buscamos conhecer o meio social de cada aluno participante do 

projeto, investigando sobre moradia, renda familiar, anseios escolares e profissionais e etc, 

pois segundo Charlot (1996), existe uma relação direta entre sucesso e fracasso escolar com a 

relação social do indivíduo. Bourdier (1989) associa esse fracasso ou sucesso escolar a um 
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capital cultural , ou seja, experiências vividas relacionadas a sua posição social que estrutura a 

subjetividade de cada um. Assim, pensamos que os encontros do projeto, além de fornecer 

uma interação extremamente forte, minimizam as diferenças sociais dos alunos entre si, 

uniformizando os constructos de cada um. 

Nos encontros também reforçamos o ensino de Ciências como algo essencial 

para a vida escolar e acadêmica dos alunos, uma vez que entendemos que a criança só 

interioriza a importância do estudo se este fizer sentido para ela (Charlot, 1996). Segundo 

Rego (2012), para Vygotsky o processo de formação de conceitos e o papel desempenhado 

pelo ensino escolar são essenciais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

e formação de conhecimento científico, pois é preciso diferenciar os conhecimentos 

construídos na experiência pessoal e concreta, que formam os “conceitos cotidianos ou 

espontâneos” (Pré-Teste) e os elaborados em sala de aula, através do ensino sistemático, que 

são os conceitos científicos. Estes últimos estão relacionados aos eventos não diretamente 

acessíveis à observação ou ação imediata do indivíduo, formado pelas interações 

escolarizadas, com abstrações graduais, confirmados no pós-teste, em que o experimento de 

Orrery foi decisivo para as respostas encontradas. 

Entendemos também que esse olhar social deve-se ao professor, uma vez que 

este é o mediador na aquisição de significados. Moreira (1999) deixa claro que essa mediação 

deva ser de forma a problematizar situações para que o aluno construa a possibilidade de 

resolução, possibilitando o desenvolvimento cognitivo. Por isso, elaboramos o roteiro, não de 

forma rígida, mas sim de forma que o aluno pudesse buscar suas próprias respostas diante das 

questões apresentadas por nós e pelos próprios pares no contexto de sala de aula. 

Outro fator que entendemos ser de grande valor na relação ao processo nsino-

aprendizagem e que certamente contribuiu para a grande aquisição de conhecimentos, foi a 

potencialidade do recurso didático experimental. Entendemos que a “mão na massa” na 

construção do experimento pelos alunos é capaz de motivá-los e colabora para o processo de 

aprendizagem. Mesmo que alguns autores, como Tarciso (2002), defendem a ideia de que a 

prática experimental, segundo o modelo tradicional, não colabora em nada para a construção 

de significados ou conhecimentos, devido a pouco ou quase nada de tempo nas análises dos 

resultados, buscamos uma forma alternativa de atividade experimental, baseado no método 

investigativo, defendido por autores como Carvalho (2010) e nos próprios pressupostos 

teóricos da teoria vygotskyana.  

Ainda entendemos que a atividade descrita pela pesquisa deveria ser feita em 

grupos e não individualmente. O próprio Vygotsky defende essa ideia: “Afirmamos que em 
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colaboração a criança sempre pode fazer mais do que sozinha” (VYGOSTSKY, 2001, p.329).  

Essa afirmação foi vista por nós na prática, uma vez que as indagações surgidas foram 

discutidas pelos membros do grupo, todos em colaboração para o alcance da resposta 

desejada. Acreditamos ainda que a atividade feita em grupo proporciona situações emocionais 

adequadas para o processo de aprendizagem. Segundo Wallon (1975) o aspecto afetivo é 

essencial para o desenvolvimento humano e permite a interação social com maior facilidade. 

Esta mesma ideia é defendida por Polonia e Senna (2005). Assim, a formação de grupos foi 

deixada de forma livre, ou seja, os próprios alunos escolheram os integrantes do seu próprio 

grupo, pois a afinidade, segundo o próprio autor acima, proporciona uma melhor integração.  

Assim, acreditamos no cumprimento da pesquisa e aplicação do projeto quanto 

a formação do indivíduo e na aquisição de conhecimentos, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa, levando o aluno a se estruturar como ser pensante e crítico na 

dualidade ensino-aprendizagem. 

Como definição de aprendizagem significativa, Coll, C., Palácios, J., Marchesi, 

A. (org.). (1996), o psicólogo norte-americano D.P. Ausubel postulou os primeiros conceitos 

da aprendizagem por volta de 1960, sendo considerados como primeiras propostas que tentam 

explicar a aprendizagem escolar e o ensino por uma perspectiva cognitiva e distanciados dos 

princípios condutistas (estímulo-resposta). Tal perspectiva entende a aprendizagem como um 

processo de modificação do conhecimento, reconhecendo a importância que os processos 

mentais tem no desenvolvimento da mesma. 

 Para Moreira e Massini (1982), a aprendizagem significativa de 

Ausubel também se caracteriza por embasar-se em uma reflexão específica sobre a 

aprendizagem escolar e o ensino, não tentando somente generalizar e transferir à 

aprendizagem escolar conceitos ou princípios explicativos de outras situações ou contextos de 

aprendizagem. Assim, considera-se que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva 

interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade 

depende, muito mais que do número de conceitos presentes, das relações que esses con¬ceitos 

estabelecem entre si. Tais relações são hierárquicas, de forma que a estrutura cognitiva é 

essencialmente compreendida como uma rede de conceitos organizados hierarquicamente de 

acordo com o grau de abstração e generalização . 

 Moreira e Massini (1982) relatam que a aprendizagem significativa , 

como um processo central , implica na interação entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e 

o material ou conteúdo de aprendizagem,  traduzindo -se em um processo de modificação 

mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do material que é preciso aprender, o que 



 

 

93 

 

constitui o núcleo da aprendizagem significativa. 

 Os autores ainda referem que, segundo a teoria de Ausubel, na 

aprendizagem significativa há três vantagens essenciais : o conhecimento que se adquire de 

maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo; há um aumento da capacidade de 

aprender outros materiais ou conteúdos relacionados de uma maneira mais fácil, mesmo se a 

informação original for esquecida e por último,  se uma vez esquecida, haverá mais facilidade 

para se reaprender. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo do tempo observa-se que o ensino de Física tem sido praticado com 

frequência de forma automatizada, com repetição de exercícios, fórmulas, criando uma 

dicotomia entre o conhecimento e o mundo vivido pelos alunos e professores. Contudo, a 

física é uma ciência com identidade própria, buscando regularidades, conceituação, 

quantificação de grandezas e investigação de fenômenos. E para que tudo isto seja possível, 

faz-se necessário o desenvolvimento de competências e habilidades específicas relacionadas à 

compreensão e investigação em Física. 

Desta forma, estimular a observação, experimentação, classificação e 

organização dos fatos e fenômenos à nossa volta, de acordo com os aspectos físicos 

funcionais e relevantes, contextualizando-os ao mundo em que vivemos, possibilitam uma 

articulação  da Física com outros conhecimentos. 

Diante destas necessidades, cabe ao professor articular os diferentes saberes 

escolares à prática social e ao desenvolvimento de competências. Mas, para isto precisa mudar 

práticas educativas enraizadas em conceitos que não priorizam o acesso ao conhecimento a 

todos. E sendo fundamental, portanto, adotar práticas de sua formação continuada, 

compreendendo, inclusive, não somente os conhecimentos científicos de sua área de atuação e 

como ocorre o desenvolvimento da aprendizagem como um todo, mas levando em 

consideração também que as interações sociais exercem importante papel. 

Vygotsky desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que 

é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial de 

um indivíduo, importante para o processo de ensino-aprendizagem porque se refere ao espaço 

entre o que o aluno já pode fazer sozinho e o que ele pode fazer com a mediação de um 

professor, para que alcance pleno potencial, de acordo com suas capacidades cognitivas. 

Assim, é possível a elaboração de estratégias pedagógicas que o auxiliem todo o processo, 

como a que realizamos nessa dissertação. Conseguimos trabalhar de forma que o aluno possa, 

de fato, não apenas aprender, como desenvolver sua capacidade de aprender.  

Por esses constructos, dois pontos importantes relativos à utilização da 

experimentação no Ensino de Física podem ser compreendidos: o papel do professor no uso 

desses experimentos para acessar a ZDP do aluno, a fim de ensinar o conceito científico e a 

potencialidade dos recursos em desencadear as interações sociais fundamentais para a 

ocorrência de uma aprendizagem que seja realmente significativa para os estudantes.  

Então, a utilização de recursos experimentais no ensino de Física motiva os 
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alunos a se envolverem nas atividades, na resolução dos problemas e na compreensão dos 

fenômenos naturais que estão sendo estudados, desenvolvendo seus conceitos espontâneos e 

científicos. 

E sob a luz dessas concepções, Vygotsky ressalta que a maneira de trabalhar a 

aquisição do desenvolvimento dos conceitos é fundamental na relação ensino-aprendizagem, 

sendo que o desenvolvimento em grupo se torna mais eficiente que o desenvolvimento 

individual, ou seja, em colaboração, a criança sempre pode fazer mais do que sozinha, sempre 

de acordo com seu estado do seu desenvolvimento e pelas suas potencialidades intelectuais. 

Nas atividades propostas em sala, ficou evidente o papel do desenvolvimento em grupo, pois 

estes buscavam respostas às indagações propostas pelo próprio desenvolvimento da atividade 

desenvolvidas, quanto às indagações de caráter individual que surgiam ao longo do 

experimento. Essa atividade mostra o que Vygotsky explana em sua teoria quanto às 

interações sociais. São elas que fazem a sinapse entre a concepção prévia do aluno e o  

conhecimento adquirido. 

Além disto, Vygotsky possibilita a reflexão sobre a necessidade de uma 

avaliação mais criteriosa de como a escola vem desempenhando seu papel e a partir disto, a 

possibilidade de criação de melhores condições para que todos os alunos tenham acesso às 

informações, experiências e aprendam efetivamente; tonando a escola um espaço em que os 

professores e alunos sejam autônomos para refletirem sobre o próprio processo de construção 

de conhecimentos, com acesso a novas informações, sem que o conhecimento já existente e 

sistematizado seja tratado de forma dogmática e descontextualizado. Dentro dessa 

perspectiva, o nosso trabalho propõe um aprendizado baseado na interação social em um 

processo investigativo, usando um aparato experimental que coloca uma situação real e 

concreta, de forma que proporcione condições verdadeiras de aprendizagem, desenvolvendo o 

senso crítico e também a concepção científica do aluno. 

A proposta da construção e uso do dispositivo de Orrery é uma ferramenta que 

tanto o professor, quanto o aluno, podem usar como material concreto na formação de 

conceitos e facilitará a relação ensino-aprendizagem no contexto de sala de aula. 

Acreditamos que a presente pesquisa contribuiu para o processo de ensino-

aprendizagem, pois no projeto implementado, ficou evidente o comprometimento, 

envolvimento e o aprendizado dos alunos e mediante a análise dos resultados obtidos, 

percebemos o quanto houve de colaboração, ganho conceitual, apropriação de conhecimentos 

com a construção e o uso do dispositivo. Na construção, os alunos se motivaram, exerceram 

habilidades motoras, se interagiram de forma a proporcionar um melhor ambiente 
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educacional, saindo da monotonia do contexto tradicional de sala de aula. 

Testamos a construção e uso do dispositivo com docentes de física do ensino 

médio antes de aplicá-lo em sala de aula e isto nos ajudou a planejar as atividades pensando 

nos professores que iriam usá-lo assim como nos alunos.  

No uso pelos alunos de ensino médio, seguindo um roteiro preparado, houve 

discussões sobre os conceitos e o próprio processo de investigação científica foi reproduzido 

entre os grupos. Com isso, o resultado se mostrou não só satisfatório, mas surpreendente, pois 

cada aluno chegou a uma conclusão a respeito do fenômeno mediante seus próprios esforços e 

da percepção que o dispositivo de Orrery proporcionou de forma concreta. O professor atuou 

como mediador, um orientador privilegiado, experiente. 

Percebe-se neste trabalho também a fragilidade da formação dos docentes do 

Ensino Fundamental e Médio (Langhi, 2007 e Júnior, 2014) para a tarefa de ensino de 

conceitos de astronomia importantes para os alunos. Há ainda muito a ser feito em relação à 

formação dos docentes. 

A proposta desse trabalho foi abordar o desafio, aumentado com a 

implementação dos Currículos dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que colocaram 

explicitamente a necessidade de se ensinar conteúdos de astronomia diluídos na disciplina de 

Física. 

Assim, entendemos que o dispositivo é uma ferramenta que o professor pode 

usar em sala de aula, como facilitador e cooperador, estabelecendo o elo que se perdeu ,numa 

educação fragilizada pelos inúmeros problemas apresentados, entre o professor e o aluno, 

estabelecendo a verdadeira aprendizagem significativa desses conteúdos tão importantes por 

si só. Essa aprendizagem pode também fazer os alunos sonharem, aprenderem aprender, 

ganharem autonomia, autoestima, conhecimento, enfim, pode contribuir para a formação 

completa do cidadão. 

O produto dessa dissertação, que segue em anexo constitui essa proposta, 

discutida nessa dissertação, do uso do dispositivo de Orrery em sala de aula por Professores 

de Física. A discussão realizada nessa dissertação embasa esse conjunto de ações que 

propomos para o Professor. Por fim, esperamos ter contribuído com uma metodologia e 

processo para o ensino de Astronomia, que se encontram presentes no ensino de Física do 

Ensino Médio. 
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7 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: CARTA DE APRESENTAÇÃO DO CADERNO 3, DO PRIMEIRO 

ANO DO ENSINO MÉDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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APÊNDICE 2: CONTEÚDO DO CURRÍCULO MÍNIMO, 1º ANO DO ENSINO MÉDIO, 1º BIMESTRE. 
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APÊNDICE 3: TEMA 6: UNIVERSO, TERRA E VIDA. (PCNEM, 2002, P.78 E 79) 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1: CARTA DE APRESENTAÇÃO AO COLÉGIO ESTADUAL OLAVO BILAC 

 

    

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

À Senhora Angelita Diniz 

Diretora do Colégio Estadual Olavo Bilac 

Av. Presidente Vargas, 397, Campos Elíseos, Resende – RJ. 

 

Assunto:  Apresentação de Projeto de Pesquisa e solicitação de autorização condicionada 

 

  Prezada Senhora, 

Apresentamos o Projeto de Pesquisa O USO DO DISPOSITIVO DE ORRERY NO ENSINO DE 

ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO. 

A pesquisa tem como objetivo avaliar as possíveis contribuições que a construção e o uso do dispo-

sitivo de Orrery, podem trazer para o ensino de Física e, qual a melhor maneira de se utilizar tais 

recursos em sala de aula, visando a uma aprendizagem mais significativa por parte dos alunos. 

As informações a serem oferecidas para o pesquisador serão guardadas pelo tempo que determinar a 

legislação e não serão utilizadas em prejuízo desta instituição e/ou das pessoas envolvidas, inclusive 

na forma de danos à estima, prestígio e/ou prejuízo econômico e/ou financeiro. Além disso, durante 

ou depois da pesquisa é garantido o anonimato de tais informações. 

A pesquisa será coordenada pelo pesquisador responsável Giulliano Assis Sodero Boaventura, ori-

entado pelo Professor Ladário da Silva (ICEx – UFF) e se realizará nos meses de março e abril do 

corrente ano, as 14:00h. 

Para tanto, respeitosamente solicito a V. S.ª, emissão de autorização para realização da pesquisa. 

  Resende, 09 de março de 2015.      
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO – PRÉ TESTE 

 

1) Você já deve ter escutado a palavra astronomia em algum momento de sua vida. Como você 

a define? 

2) Como você imagina que seja a órbita da Terra em torno do Sol? E da órbita da Lua em torno 

da Terra? Se preferir, faça um desenho para ilustrar sua explicação. 

3) Estas órbitas estão no mesmo plano? Ou seja, se traçarmos uma linha imaginária entre o Sol, 

a Lua e a Terra, essa linha passaria pelos três astros? 

4) O que é sombra? O que é penumbra? Se preferir, faça uma desenho para explicar. 

5) A Lua possui fases? Se sim, quais? 

6) Quanto tempo dura cada uma dessas fases? 

7) Você saberia explicar cada fase da Lua? Se preferir, faça um desenho para ilustrar sua expli-

cação. 

8) Como você define eclipse?  

9) Existe mais de um tipo de eclipse? Se respondeu sim, quais? Caso seja negativo, qual a úni-

ca forma de eclipse? Caso haja necessidade, faça uma ilustração para explica-lo. 

10) Um eclipse pode ocorrer em qualquer fase da Lua? Caso seja negativa a sua resposta, exis-

te(m) fase(s) específica(s)? 

11) Você já viu um eclipse?  

12) Caso tenha visto, o que você observou? 

13) Um eclipse acontece em todos os lugares do Brasil simultaneamente? 

14)  Por que não acontece um eclipse todo mês? 
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ANEXO 3: TELA DO SOFTWARE STELLARIUM 
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ANEXO 4: FOTOS ILUSTRATIVAS DA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO 

 

 

 
Figura 46: Início da montagem do dispositivo. 

 

 
Figura 47: Montagem do bocal para encaixe da lâmpada 
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Figura 48: Montagem do fio duplo no pino macho 

 

 
Figura 49: Término da montagem. Foto dos alunos e dos dispositivos montados 
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ANEXO 5: ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO 

 

 

 

1) Verificação das estações do ano 

 

a) Iniciar o procedimento na posição dos solstícios (posição em que um hemisfério recebe 

maior quantidade de luz solar que o outro). Observar que nessa posição temos duas estações 

do ano bem distintas.  

b) Girar 90º a haste móvel. Nessa posição os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de 

luz solar.  

c) Girar mais 90º a haste móvel. Nessa posição temos a inversão da situação descrita no item 

(a). 

d) Girar mais 90º a haste móvel. Chegamos a uma situação semelhante ao item (b), com as 

estações invertidas. 

 

2) Verificação das fases da Lua 

 

a) Iniciar na posição em que a Lua tem uma face toda brilhante. Perceba que a posição da Terra 

em que isso se torna visível é a noturna. Essa fase constitui uma fase da Lua (A mais cheia). 

Usaremos como referência a visão voltada para essa posição da Lua. 

b) Girar a haste móvel em 90º. Da posição de referência, vemos apenas uma parcela da Lua 

iluminada e percebemos que a essa face iluminada foi diminuindo a medida que a haste foi 

se deslocando. A luz minguou. Nessa posição temos uma fase da Lua. 

c) Girar a haste móvel em mais 90º. Da posição de referência, não é possível ver mais a Lua, 

uma vez que ela está do lado oposto da Terra. A lua não é mais vista para o lado escuro da 

Terra. 

d) Girar mais 90º a haste móvel. Na posição de referência vemos também uma pequena parcela 

da luz iluminada. A medida que a haste móvel vai se deslocando, vemos a face iluminada 

aumentar (crescendo). Nessa posição, temos uma fase da Lua. 

e) Mais 90º e a Lua volta para a posição de início. Com esse movimento de 360º, podemos 

observar as quatro principais fases da Lua. 

 

3) Verificação dos Eclipses 

 

Vamos iniciar o procedimento de verificação dos eclipses com a seguinte pergunta: 
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Por que não vemos eclipses todo mês, uma vez que a Lua leva cerca de um mês para dar uma 

volta completa em torno da Terra? 

Para responder a essa pergunta, vamos movimentar o Dispositivo de Orrery e observar 

atentamente a posição dos três astros ao longo de uma volta completa (1 ano). 

Percebam que a Lua passa em frente ao Sol e às vezes um pouco mais acima e um pouco mais 

abaixo. Será que isso depende então da posição do observador? E da órbita da Lua? 

Ajustar o dispositivo de forma que haja o alinhamento do três astros (Sol – Lua – Terra) e 

verifique a sombra projetada da Lua sobre a Terra.  

Isso só foi possível em que fase da Lua? 

 

Iremos agora para a última configuração do nosso dispositivo.  

O fato de a luz ter uma propagação retilínea é formado um cone de sombra quando a Terra 

bloqueia essa própria luz. Assim, ajuste a posição Sol – Terra – Lua quando estes ficarem 

alinhados e verifique a Lua entrando nesse cone de sombra da Terra. 

Que fase da Lua é esta?  

Por que um eclipse não pode ser visto de todos os lugares da Terra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

 

ANEXO 6: ITENS DISCRIMINADOS 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O dispositivo de Orrery consiste em um mini-planetário, onde apenas os três 

astros (Sol, Terra e Lua) estão envolvidos. Segundo Mallalieu (1999) esse dispositivo consiste 

em um modelo mecânico do sistema Solar inventado pelo inglês George Graham (falecido em 

1751). John Rowley construiu em 1712 um modelo encomendado por Charles Boyle, o quarto 

Conde de Orrery, de onde se originou o nome. 

Neste dispositivo, é possível trabalhar os conceitos sobre rotação e translação da Terra, 

estações do ano, eclipses, fases da Lua, dia e noite, calendário e órbita terrestre. Ainda citando 

Martins (2014), o desenvolvimento desse aparato é apresentado como uma ferramenta 

didática para o ensino de astronomia, e propõe questões para uso em sala de aula, quebrando 

concepções alternativas comuns em astronomia, nas várias fases do seu aprendizado. Outro 

detalhe importante sobre os conceitos discutidos no dispositivo é que raramente conseguimos 

uma boa explicação desses fenômenos usando uma representação em duas dimensões, o que 

torna o dispositivo ainda mais aplicável e importante na concepção dos movimentos. 

 

1 OBJETIVO 

 

Possibilitar, através da oficina de montagem do dispositivo de Orrery, o uso do 

mesmo como recurso didático para a realização de uma aula de astronomia básica, presente 

em conteúdos de ciências, geografia e física, para professores do ensino fundamental e médio, 

possibilitando uma melhor compreensão de vários fenômenos associados à interação Sol – 

Terra - Lua. 

 

2 HISTÓRICO 

 

Em 1704, o nobre Inglês Charles Boyle, quarto Conde de Orrery, membro da 

sociedade científica britânica "Royal Society" instruiu o mais famoso relojoeiro da Inglaterra, 

Thomas Tompion, a fabricação de um mecanismo para mostrar o movimento dos planetas 

usando o sistema heliocêntrico e sua posição no sistema solar. Juntamente com Tompion, um 

inventor e mestre de grandes relojoeiros, que tinha vindo anos antes para a Inglaterra, George 

Graham ficaram incumbidos de tal tarefa. O mestre e seu aprendiz, que ao longo dos anos 

tornou-se seu parceiro, criariam o primeiro sistema moderno da Terra-Lua-Sol, que dá o nome 

do seu patrono "Orrery". 
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3 MATERIAL NECESSÁRIO 

 

01) Base pré-montada e haste móvel  

02) 1 nipe para abajur; 

03) 2 a 3 m de fio duplo; 

04) 1 bocal para lâmpada; 

05) 2 roldanas 60 mm (uma com furo de 10 mm e outra com furo de 3 mm) 

06) 2 porcas (rosca fina) para nipe. 

07) 1 arruela pequena; 

08) 1 arruela grande; 

09) 1 tarugo de aproximadamente 50 mm(tubo de cola quente de diâmetro 10 mm); 

10) 26 cm de arame 3 mm; 

11) 2 espaçadores (tubo para soro). 

12) 20 cm de arame 1 mm; 

13) elásticos de borracha (uso para dinheiro) 

14) tubo de cola (super bonder); 

15) 1 bola de isopor (90 ou 100 mm); 

16) 1 bola de isopor (30 mm). 

17) 1 lâmpada incandescente de 40 W.  
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4 ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS 

 

  
 

 

Figura 01: Vista superior e lateral da base fixa 
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Figura 02: Vista superior e lateral da haste móvel (fora de escala) 

 

 
 

  

Figura 03: Foto ilustrativa da base e da haste móvel. 
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Figura 04: Foto Ilustrativa da roldana plástica de 60 mm. 

 

O restante dos materiais são de fácil acesso, podendo ser encontrado em qualquer loja de 

ferragens, hidráulica ou elétrica. 

Atentar para a dimensão da arruela maior, ela deve ter um diâmetro de aproximadamente 40 

mm e seu furo interno deve ter exatamente 10 mm de diâmetro, pois neste deve haver o encaixe do 

tarugo de cola quente. 

A arruela pequena pode ter qualquer diâmetro, mas o seu furo interno deve ser suficiente para 

que o nipe para abajur possa passar. Esta arruela servirá apenas para proteger a roldana e coluna da 

base fixa. 

O tubo de soro pode ser facilmente encontrado em farmácias. 

 

5. MONTAGEM 
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01) Fazer um furo de 10 mm na coluna da base fixa. 

 
  

Figura 05: Foto ilustrativa da base com furo de 10 mm 

 

02) Fazer um furo de 10 mm na parte com ressalto e um de 3 mm na extremidade do braço da haste 

móvel. Os dois furos devem ser centralizados. Cuidado para não fazer um furo na extremidade do 

braço, pois o material de compensado pode não resistir e abrir. 

  

Figura 06: Foto ilustrativa da haste móvel com os furos 

 

03) Fazer um furo de 10 mm em uma roldana e um de 3 mm na outra roldana. Normalmente, essa 

roldana já vem com um furo de aproximadamente 5 mm. Para efetuar o furo de 10 mm, basta usar 

esse próprio furo como gabarito. Para efetuar o furo de 3 mm, encha o furo com silicone ou cola 

quente e depois de seco, efetue o furo. Há a possibilidade de trocar essas roldanas de 60 mm por 
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roldanas de 40 mm, mais baratas e elas já vem com um furo de aproximadamente 3 mm, bastando 

apenas fazer o furo de 10 mm. 

 

  

Figura 07: Foto Ilustrativa das roldanas  

 

Obs: Essas roldanas são compradas com uma haste, presa por um rebite. Para arrancá-lo, use um 

alicate para quebrá-lo ou uma lixadeira para cortar a sua ponta. 

 

04) Passar o nipe pelo braço móvel da base, arruela pequena, porca e roldana  (com furo de 10 mm) 

e base fixa, prendendo esta parte com a outra porca na parte inferior. Deve-se deixar o mínimo do 

nipe possível na parte superior do braço móvel para evitar “jogo deste”. Prender a porca com alicate 

para que a roldana fique fixa. 
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Figura 08: Foto Ilustrativa da sequencia de montagem das haste móvel e a base 

  

Figura 09: Foto Ilustrativa da fixação do sistema 

Obs: Esta roldana deve estar bem presa. Ela não pode girar em hipótese alguma. 

 

05) Passar o fio duplo pelo nipe e em seguida conectar uma de suas pontas no bocal e a outra no 

pino macho. 
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Figura 10: Foto Ilustrativa da base com a passagem do fio duplo. 

 

Figura 11: Foto Ilustrativa das conexões nas extremidades do fio duplo 

 

06) Rosquear o bocal no nipe. Cuidado para que a haste não fique com jogo excessivo. 

 

07) Fure o tarugo de cola quente com uma broca de 3 mm, com uma inclinação de 5º. Essa 

inclinação é a relação entre a órbita da Lua e a órbita da Terra. Para fazer esse furo, pegue uma base 
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de madeira e a incline em 5º com relação ao chão. Fure de forma retilínea. Devido a inclinação da 

base, esse furo sairá com a inclinação desejada. 

  

Figura 12: Ilustração do esquema de furação 

 

Figura 13: Ilustração da representação do furo no tarugo. 

 

08) Montar o mancal e suporte para a haste da Lua. (usaremos o tarugo de cola quente já furado e a 

arruela maior, colando com super bonder). Depois que estiver colado, passe o arame de 1 mm 

envolta do tarugo. Este arame será o suporte para a Lua. Certifique se o arame está bem preso, pois 

este deve gira junto com o conjunto. 
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Figura 14: Montagem do mancal e da haste da Lua. 

 

09) Encaixar o mancal (ver figura abaixo) no pedaço de fio 3 mm e em seguida fazer a dobra 

segundo a figura. Após a dobra, colocar os espaçadores (em vermelho). Para a dobra, use o próprio 

gabarito do desenho ou um transferidor. 

 

 

Figura 15: Desenho da haste que servirá para a base da Terra (disponível em: 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A20.asp, acesso em 13/07/2015). 
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10) Encaixar esse suporte na haste móvel e em seguida, encaixar a roldana na parte inferior. Depois 

de encaixada, cole com superbonder. A roldana deve estar bem colada para que o conjunto inteiro se 

movimente. (Veja figura abaixo) 

  

Figura 16: Haste da Terra e roldana coladas 

 

11) Com a bola de isopor de 100 mm iremos fazer a Terra. Marque os polos e faça um furo de 3 mm 

unindo os dois. Trace com caneta hidrográfica ou esferográfica os paralelos principais: o equador, 

os círculos polares (66,5º norte e 66,5º sul). Marque os meridianos de Greenwich (0º) e a linha 

internacional de mudança de datas (180º); 

 

12) Colocar a Terra (Bola de Isopor de 100 mm na extremidade superior do fio de 3 mm da figura 

17). Colocar a Lua na extremidade do fio de 1,0 mm. 

 

13) Colocar o elástico nas duas roldanas. Para que o sistema fucione, a roldana da haste deve ser 

móvel e girar junto com o conjunto Terra e Lua. A roldana da base deve ser fixo. 

 

14) Encaixar a lâmpada no bocal. 

 

O dispositivo está pronto! 
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6 USO E APLICAÇÃO 

 

a) Dia e Noite 

O primeiro conceito a ser discutido no dispositivo é justamente o fenômeno do dia e da noite. 

Usando o dispositivo e fazendo a Terra girar sobre seu próprio eixo, reproduzimos os dois 

fenômenos. 

A face iluminada pelo Sol é o período diurno e a face que está escura da Terra é o período noturno. 

O aluno percebe claramente que estes fenômenos acontecem devido ao movimento de rotação da 

Terra. 

 

b) Estações do Ano 

Outro importante assunto a ser discutido é justamente o fenômeno das estações do ano. A melhor 

escolha do ponto de vista didático é a representação nas quatro posições notáveis: Os dois solstícios 

e os dois equinócios. 

Entende-se por solstício a posição em que um hemisfério recebe a máxima quantidade de luz solar e 

a situação é justamente oposta no outro hemisfério. Nos equinócios, os dois hemisférios recebem a 

mesma quantidade de luz solar. 

Na posição dos solstícios, percebemos claramente a diferença entre um hemisfério e outro com 

relação ao recebimento de luz solar. Isso mostra que em um hemisfério é verão e em outro 

hemisfério é inverno, quebrando um grande paradigma enraizado na sociedade de que estas estações 

acontecem devido à aproximação ou ao afastamento da Terra em relação ao Sol. 
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Figura 17 – Apresentação da Terra na posição do solstício. Nota-se a diferença de luz solar nos 

hemisférios. 

 

Quando invertemos a posição da haste, ou seja, realizamos uma rotação de 180º na haste móvel, 

estaremos na outra posição de solstício. Neste momento, os dois hemisférios se invertem com 

relação ao recebimento de luz solar. 

 

  

Figura 18 – Apresentação da outra posição de solstício. A luz solar nos dois hemisférios se invertem 

com relação a figura anterior 
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Na posição de solstício também são perceptíveis as marcações do círculo polar ártico e círculo polar 

antártico. Eles definem o limite de recebimento de luz solar quando um hemisfério está no inverno, 

ou seja, a partir dessa linha, em direção aos polos, não há incidência de luz solar. 

Na posição dos equinócios os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar. Enquanto 

em um hemisfério temos o equinócio da primavera, em outro temos o equinócio de outono. 

É importante ressaltar aqui, como descrito anteriormente, que em duas dimensões, como aplicado 

em sala de aula, é impossível perceber a diferença de luminosidade nos hemisférios. Por isso, 

defendemos a utilização do dispositivo como alternativa para a explicação das estações do ano. 

  

  

Figura 19 – Posição da Terra no Equinócio. Os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de 

luz solar. 

 

c) Fases da Lua 

As fases da Lua também são de difícil representação e compreensão em duas dimensões, pois é 

necessário um referencial em outro plano (Terra) a luz emitida pelo Sol não pode ser representada 

de forma correta.  

Para representar as fases da Lua, fixaremos a Terra em um ponto de sua trajetória e só 

movimentaremos a haste da Lua em volta dela. Já é importante discutir nesse momento, que essa 

volta completa da Lua leva aproximadamente 29 dias e que isto determina o nosso mês. 

Destaca-se a parte do globo terrestre que é noite, e colocamos a lua na posição frontal a essa parte, 

com a face vista pela Terra totalmente iluminada pelo Sol, exatamente a Lua Cheia. 

Deslocando-se 90º e ainda mantendo a Terra fixa, estaremos na posição de quarto minguante. Para o 
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referencial que estamos usando (Terra – parte escura) a Lua será vista apenas com metade do seu 

disco iluminado. 

Mais 90º e a Lua está de frente a parte iluminada da Terra, ou seja, onde é noite na Terra não vê Lua 

nenhuma e estamos na Lua Nova. 

Deslocando mais 90º e novamente a parte escura da Terra vê a Lua com metade de seu disco 

iluminado. Estamos na Lua Crescente. 

E finalmente voltamos para a posição inicial.   

 

  

Figura 20  - Representação das fases da Lua (A Terra foi tirada do sistema para uma melhor 

visualização)  

 

d) Eclipses 

Outro fenômeno que pode ser representado no dispositivo são os eclipses. Para isso, localizamos a 

posição em que se é possível ver a sombra da Lua projetada na Terra (Eclipse Solar) e em outro 

momento, a entrada da Lua no cone de sombra da Terra (Eclipse Lunar). 

Nesse momento, podemos discutir outro conceito interessante, que são as causas dos eclipses não 

acontecerem todos os meses e sim em apenas em dois meses por ano e também o motivo de ser tão 

difícil de ver esse fenômeno.  

As causas discutidas são justamente a inclinação entre as órbitas das Terra e da Lua e o referencial 

adotado na Terra como ponto de visualização da Lua. 

Para enriquecer ainda mais a aula, podemos não só representar os dois tipos de eclipses (Lunar e 

Solar), mas sim os subtipos: Lunar (Penumbral, Total e Parcial) e o Solar (Parcial, Total e Anular). 
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Figura 21 – Representação do Eclipse Solar. Nota-se a sombra da Lua projetada na Terra. 

 

e) Outros Conceitos 

Ainda podemos, com o dispositivo, discutir outros conceitos pertinentes ao nosso cotidiano e de 

grande importância do ponto de vista astronômico, como por exemplo: 

A duração do dia para diferentes latitudes; 

O movimento aparente do Sol em diferentes latitudes; 

A relação da posição do Sol e Lua com as Marés; 

A causa de sempre vermos apenas uma face da Lua; 

Noites e dias Polares; 

Coordenadas Celestes (Equador celeste, Ascensão Reta, Declinação, etc). 

 


