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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo explicitar para professores de Ciências e Física as

características, aplicação e análise de uma Sequência de Ensino Investigativa estruturada

de modo a favorecer a aprendizagem de conteúdos de Física por meio da astronomia e

promover uma reflexão sobre os processos de aquisição de conhecimentos em ciências, seus

desdobramentos e utilização tecnológica através do uso de um radiotelescópio didático,

espectroscópio e luxímetro. A Sequência de Ensino Investigativa está apoiada nas pesquisas

de Carvalho e Sasseron observando quatro principais etapas que a fundamentam: o

problema para a construção do conhecimento; a passagem da ação manipulativa para a

ação intelectual na resolução do problema; a tomada de consciência e a construção de

explicações. Apresentamos os elementos teóricos e práticos que fundamentam esse trabalho:

o uso da Sequência Investigativa no Ensino de Ciências, indicadores de Alfabetização

Científica e a construção e o uso dos aparatos necessários ao experimento. Em seguida,

apresentamos também o contexto de aplicação da SEI, seus resultados e análise. Por fim

apresentamos o produto educacional com um conjunto de orientações e roteiro de aplicação

para o professor.

Palavras-chave: Sequência de Ensino Investigativa, Alfabetização Científica, Astronomia,

Radiotelescópio didático.





Abstract
The objective of this work is to make explicit to Science and Physics teachers the charac-

teristics, application and analysis of a Sequence of Investigative Teaching (SEI) structured

in order to favor the learning of Physics contents through astronomy and to promote

a reflection on the processes of knowledge acquisition in science and its unfolding and

technological use, through the use of a didactic radio telescope, spectroscope and luxmeter.

In order to promote learning and the deepening of contents, we used a sequence of inves-

tigative teaching supported by the researches of Sasseron and Carvalho, observing four

main stages that support it: the problem for the construction of knowledge; the passage

from manipulative action to intellectual action in solving the problem; the making of

consciousness and the construction of explanations. Thus, we started by presenting the

theoretical and practical elements that support the proposal: the use of the Investigational

Sequence in Science Teaching, scientific literacy indicators and the construction of the

apparatus necessary for the experiment. Next, the application context of SEI, its results

and analysis, is presented. Finishing up with a set of guidelines and application roadmap

for the teacher and attachment.

Keywords: Astronomy; Investigative Teaching Sequence; Radiotelescope.





Lista de abreviaturas e siglas

AC Alfabetização Científica

ALMA Atacama Large Millimeter Array

APT Aprendizagem por Transmissão

AUI Associated Universities, Inc.

BSCS Biological Sciences Curriculum Study

CBA Chemical Bond Approach

CECISP Centro de Ciências de São Paulo

CTSA Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

DSO Deep Sky Objects

EI Ensino Investigativo

ESO European Southern Observatory

FUNBEC Fundação para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências

IBECC Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura

JHU Universidade Johns Hopkins

LDB Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional

LNBF Low-noise block converter

MEC Ministério da Educação e Cultura

NAOJ National Astronomical Observatory of Japan

NASA National Aeronautics and Space Administration

NRAO National Radio Astronomy Observatory - Charlottesville, Virgínia, USA

NSF National Science Foundation



PREMEN Projeto de Expansão e Melhoria do Ensino

PSSC Physical Sciences Study Committee

RCF Radiação Cósmica de Fundo

SEI Sequência de Ensino Investigativa

SMSG School Mathematics Study Group

STScI Space Telescope Science Institute

TICs Tecnologias da Informação e Comunicação



Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1 Alfabetização científica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Sequência de Ensino Investigativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2.1 Etapas da construção de uma Sequência de Ensino Investigativa . . . . . . 35

3 O RADIOTELESCÓPIO E A ESPECTROSCOPIA, NOVAS MA-

NEIRAS DE “VER” O UNIVERSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.1 Como vemos o mundo - antecedentes da radioastronomia . . . . . . 39

3.2 Radiotelescópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.3 Espectroscópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.4 Luxímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1 Contexto da Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1.1 O professor e o pesquisador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1.2 A formação acadêmica e a trajetória como professor . . . . . . . . . . . . . 56

4.1.3 As turmas da aplicação e a escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.2 Construção da SEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.3 Instrumentos de pesquisa qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

5 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA . . . . . 63

5.1 Construção dos experimentos que compõem a atividade . . . . . . . 63

5.1.1 Construção do Radiotelescópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.1.2 Construção do Espectroscópio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.1.3 Luxímetro digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5.1.4 Lâmpadas e Luminárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.1.5 As Cartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2 Etapas da Sequência de Ensino por Investigação . . . . . . . . . . . 72

5.2.1 1a. Etapa: Conhecendo os equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



5.2.2 2o. Etapa: Mergulhando no problema: Analisando, comparando,(re)fazendo

e pensando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5.2.3 3o. Etapa: Entre estrelas e lâmpadas – Tomada de consciência . . . . . . . 78

5.2.4 4o. Etapa: explicações e avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6 APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . 81

6.1 Primeira etapa da aplicação - Apresentação do radiotelescópio, apon-

tamento para o céu, Sol e outras direções . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.2 Segunda etapa da aplicação - radiotelescópio, espectroscópio, luxí-

metro e lâmpadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.3 Terceira e Quarta etapas da aplicação - Tomada de consciência,

explicações e avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.4 Conclusões sobre a avaliação do produto . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

A APÊNDICE - QUESTIONÁRIO COMPARATIVO . . . . . . . . . . 111

B APÊNDICE - ORIENTAÇÃO PARA O PROFESSOR . . . . . . . . 125

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171



21

1 Introdução

Nos últimos anos os impactos das políticas sociais e econômicas, a globalização e as

novas tecnologias exerceram forte pressão sobre a necessidade de atualização dos processos

e métodos de ensino visando o progresso da educação. Segundo Silva e Andrade (2015,

p.427).

A Conferência Educação para Todos ocorrida em Jomtien [. . . ] teve forte
influência na composição legislativa educacional. Essa conferência teve
por objetivo estabelecer compromissos em escala mundial para garantir
que todas as pessoas tivessem acesso aos conhecimentos básicos a fim de
ter uma vida mais digna, considerada condição para uma sociedade mais
humanizada e justa.

Os compromissos assumidos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos,

com os principais líderes mundiais reunidos em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de

1990, em que formalizou-se a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação

das Necessidades Básicas de Aprendizagem (UNESCO, 1990), reconhecendo entre outros

pontos que:

[. . . ] a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e homens,
de todas as idades, no mundo inteiro; [. . . ] que a educação pode contribuir
para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e
ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso
social, econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional
[. . . ] Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de
importância fundamental para o progresso pessoal e social [. . . ] Admitindo
que, em termos gerais, a educação que hoje é ministrada apresenta graves
deficiências, que se faz necessário torná-la mais relevante e melhorar sua
qualidade, e que ela deve estar universalmente disponível;[. . . ]

Passados quase 30 anos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos seus

princípios permanecem atuais e mantém-se como parâmetro para os documentos oficiais

da educação brasileira, embora tenhamos avançado na garantia do acesso à escola, ainda

existe muito por se fazer para conquistar as condições almejadas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira - LDB (BRASIL,

1996) no mesmo espírito da Declaração Mundial sobre Educação para Todos assume como

finalidade da Educação em seu artigo 2o. “o pleno desenvolvimento do educando, seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
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Tendo em mente as considerações da Conferência sobre Educação de Jomtien e

o artigo 2o. da LDB Brasileira, a proposta deste trabalho nasce da convicção acerca da

urgência e necessidade de se implementar estratégias para acelerar o desenvolvimento da

Educação, e em especial do Ensino de Ciências, e das estreitas relações entre educação e

cidadania.

Portanto, nosso trabalho, ora apresentado, constitui-se de uma dissertação e do

seu respectivo produto educacional baseado na construção de uma Sequência de Ensino

Investigativa (SEI), que por meio do uso de tecnologias contemporâneas, do fazer e pensar

ciência busca a melhoria da condução do processo ensino-aprendizagem de conteúdos de

física e astronomia no primeiro ano do Ensino Médio por meio da Alfabetização Científica.

Em nosso trabalho, o pesquisador também é o professor da turma e se utiliza da

observação participante para a efetivação da pesquisa. Escolhemos recorrer ao Ensino

Investigativo (EI) e SEI como suporte teórico de nosso estudo pela proximidade entre

as pesquisas em educação nessa linha e o currículo estadual de São Paulo, fortemente

apoiado nos PCN, especialmente nas disciplinas da área de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias, como aponta Soler (2012, p.47), ao enfatizar a presença de especialistas, tais

como: Luis Carlos de Menezes, Yassuko Hosoume, Ghisleine Trigo Silveira que figuraram

tanto na condução dos trabalhos nos PCN, quanto na Proposta Curricular do Estado de

São Paulo.

É importante salientar também que mesmo antes da elaboração da proposta

curricular de Física do Estado de São Paulo (2008), coordenada na área de Física pelo Prof.

Dr. Maurício Pietrocola, focada no ensino por competências e habilidades, e estruturada

na forma de Situações de Aprendizagem com ênfase nas competências leitora e escritora,

na prática experimental com experimentos de baixo custo e no EI, os materiais didáticos

para a formação de professores como os do Grupo de reelaboração do Ensino de Física

(GREF) com forte apelo ao Ensino Investigativo, já eram bastante difundidos na rede

estadual de Ensino por meio de parceria estabelecida entre a Universidade de São Paulo e

a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação

de São Paulo (CENP), o que também colaborou para a escolha da linha de metodológica

de pesquisa.

A Alfabetização Científica em nosso trabalho aparece como forma de garantir que
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“o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como

indivíduo e como cidadão” (BRASIL, PCN-Ciências Naturais, 1997, p.31) de modo que

parafraseando Sasseron e Carvalho (2008), “queremos criar um ambiente investigativo em

nossas salas de aula de Ciências de tal forma que possamos ensinar (conduzir/mediar) os

alunos no processo (simplificado) do trabalho científico para que eles possam gradativamente

ir ampliando sua cultura científica, adquirindo, aula a aula, a linguagem científica [...] se

alfabetizando cientificamente”

A opção por uma atividade de Astronomia foi feita tomando-se por base a realidade

do currículo oficial do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008) que estabelece o ensino

de Astronomia como obrigatório, por meio do eixo temático: Universo, Terra e Vida no

Ensino Médio.

A motivação inicial para o desenvolvimento da SEI partiu de uma atividade proposta

no Caderno do Aluno da disciplina Física (material impresso com atividades para os alunos,

distribuído pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 2014-2018), na qual, em

tarefa para casa, os estudantes realizavam uma pesquisa em várias fontes bibliográficas

reunindo informações sobre o espaço sideral e posteriormente, em sala de aula, deveriam

organizar e classificar essas informações em uma atividade denominada “O que tem lá

em cima” e se utilizando dos dados coletados e dos conhecimentos adquiridos deveriam

individualmente escrever uma história de ficção cientifica.

No entanto, com base na percepção que muitas das perguntas apresentadas pelos

alunos não se esgotaram na realização da pesquisa e na atividade posterior de escrita,

o professor inicia a construção da SEI com as questões que na atividade ficaram sem

respostas, como por exemplo: Como sabemos do que é feito o universo? Quais suas

principais estruturas? Do que são feitas as estrelas? Como é possível “ver” aqui da Terra

Buracos Negros, Quasares e Outras galáxias?

Baseado nos pressupostos que norteiam um SEI, as perguntas foram convertidas

em uma situação-problema, em que a obtenção das respostas sobre o universo e seus

componentes passava pelo entendimento de que a parte visível e não-visível do espectro

eletromagnético são nossa maior fonte de informação sobre o universo, surgiu daí a questão-

problema: determinar a relação entre a luz emitida por um objeto e a sua natureza. Assim,

nos ocorreu construir e aplicar em sala de aula uma SEI para abordar o tema universo na
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perspectiva de como se produz o conhecimento científico, ou seja, baseado nos métodos

utilizados pela ciência para “enxergar” o universo, para tanto, nos valemos de simulações

empregando equipamentos de baixo-custo (lâmpadas, antena, aplicativo para smartphones

entre outros) comparando-os a objetos celestes, suas propriedades e as técnicas conhecidas

hoje para a sua detecção.

Ao oferecer aos estudantes uma situação-problema e oportunizar a busca por sua

resolução utilizando-se de uma SEI, almejamos que estes adquiram competências para

compreender melhor o universo e os seus constituintes.

Para a promoção da aprendizagem por meio da SEI optamos pela abordagem de

Carvalho (2011), na qual é necessário observar quatro etapas principais do processo: a

determinação de um problema utilizado para a construção do conhecimento; a passagem

da ação manipulativa para a ação intelectual durante a resolução do problema, a tomada

de consciência, e a explicação da solução encontrada.

Para a materialização dos objetivos propostos neste trabalho percorremos um

caminho metodológico, teórico e prático que descreveremos em cada um dos capítulos

como se segue:

No Capítulo 2, apresentamos o conceito de Alfabetização científica, sua definição e

importância, na sequência relatamos o que são os indicadores do processo de Alfabetização

Científica. Em seguida, passamos a explanação sobre os pressupostos do Ensino por

investigação, seu histórico e os impactos na educação brasileira;

No Capítulo 3, apresentamos o radiotelescópio, equipamento escolhido para dar

suporte às investigações dos alunos e propiciar a construção do conhecimento por meio

da resolução do problema proposto, seguimos com um breve relato da Astronomia de

observação com o uso dos telescópios ópticos, passando ao histórico da descoberta de fontes

de emissão de ondas de rádio extraterrestres e o início da radioastronomia. Finalizando o

capítulo, com a descrição dos equipamentos complementares à pesquisa: o espectroscópio

e o luxímetro digital;

No Capítulo 4, descrevemos a metodologia utilizada no trabalho, narrando o

contexto da aplicação da pesquisa: a formação do professor, a escola e a caracterização

das turmas. Apresentamos na sequência como se deu a construção da SEI e o caráter

qualitativo da análise da pesquisa.
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No capítulo 5, descrevemos o desenvolvimento da atividade investigativa os experi-

mentos que a compõem e as etapas da SEI organizadas em: primeira etapa - conhecendo

os equipamentos; segunda etapa - mergulhando no problema: analisando, comparando,

(re)fazendo e (re)pensando; terceira etapa - entre lâmpadas e estrelas: tomada de consciência

e quarta etapa - explicações e avaliação do experimento.

No capítulo 6, realizamos a descrição da aplicação, avaliando o produto e seus

resultados experimentais, demonstrando como o produto impactou a prática do professor

por meio de sua narrativa amparada nos registro de seu diário e memória das principais

questões desenvolvidas durante a SEI.

No capítulo 7, encerramos nosso trabalho com breves considerações a respeito

da experiência do professor-pesquisador ao realizá-lo, principais ganhos observados e

expectativas futuras.
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2 Fundamentação Teórica

2.1 Alfabetização científica

O conhecimento científico extrapola o ambiente acadêmico e, muitas vezes, converte-

se em elementos que afetam nossa sociedade nas mais diversas áreas. Em geral, o enten-

dimento de como tal conhecimento é construído e sua relação com a tecnologia é algo

ignorado por grande parcela da população.

A incorporação do conhecimento científico na vida das pessoas de modo mais amplo

é defendida por vários pensadores do ensino das ciências: SANTOS e MORTIMER, 2001;

VASCONCELOS, PRAIA e ALMEIDA, 2003; CARVALHO, 2004; CACHAPUZ et al,

2005; AULER e DELIZOICOV, 2006; ZOMPERO e LABURÚ, 2011; SOLINO, FERRAZ

e SASSERON, 2015; entre outros. Para designar o processo de aquisição, incorporação

e aplicação desses conhecimentos pelas pessoas em suas vidas e na sociedade, alguns

deles utilizam o termo Alfabetização Científica (AC) enquanto outros o termo Letramento

Científico (LC).

Segundo Sasseron e Machado (2017, p.12), a AC é uma ferramenta de formação

do indivíduo para que seja capaz de fundamentar suas decisões e resolver problemas do

cotidiano utilizando-se de saberes, metodologias e procedimentos próprios da ciência em

situações que envolvam sua vida, seu futuro e seu entorno.

Conforme apontam também Sasseron e Duschl (2016, p.56) a AC é um processo

constante que, por meio da aproximação com a ciência, e a compreensão de conceitos,

modelos, leis e teorias científicas (e como esses são produzidos), os indivíduos depreendam

que existem relações profundas e influências recíprocas entre ciência e sociedade.

Em revisão bibliográfica realizada por Machado e Sasseron (2016, p.59-77) é possível

verificar que os termos Letramento Científico e Alfabetização Científica se equivalem

quanto aos objetivos do ensino de ciência, uma vez que as questões centrais levantadas

pelos pesquisadores focam nas mesmas preocupações: os benefícios práticos advindos do

conhecimento científico para as pessoas, para a sociedade e para o meio-ambiente, porém

se diferenciam na origem por questões semânticas.
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Na BNCC (BRASIL, 2018, p.321) o LC é apresentado como a capacidade de

compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico) a partir de bases teóricas

e procedimentos típicos das ciências, visando o desenvolvimento da capacidade de atuação

e transformação sobre o mundo para o exercício da cidadania plena. Portanto, mostra-se

importante que haja esforços no sentido de garantir o LC ou a AC de grande parcela da

sociedade, em especial das crianças e jovens, de modo que a compreensão prática dos

conhecimentos técnicos-científicos sejam incorporados, o mais cedo possível, à vida das

pessoas. Para Santos e Mortimer (2001 p.96).

A ciência não é uma atividade neutra e o seu desenvolvimento está
diretamente imbricado com os aspectos sociais, políticos, econômicos,
culturais e ambientais. Portanto a atividade científica não diz respeito
exclusivamente aos cientistas e possui fortes implicações para a sociedade.
Sendo assim, ela precisa ter um controle social que, em uma perspec-
tiva democrática, implica em envolver uma parcela cada vez maior da
população nas tomadas de decisão sobre C&T.

Da não neutralidade da ciência e das implicações sociais a respeito do seu uso,

estabelece-se o desafio de levar o conhecimento científico a um maior número de pessoas.

Para vencer esse desafio, assumimos em nosso trabalho, o uso da AC como um dos objetivos

do ensino de ciências.

Na construção da AC é necessário verificar a presença de eixos estruturantes e de

indicadores de AC, que podem ser entendidos como propostos por Sasseron e Carvalho

(2017 p.18): eixos estruturantes são elementos essenciais que devem ser presentes nas aulas

em que se pretenda oportunizar a AC, são eles: a “compreensão básica de termos,

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais”, eixo ligado a premissa que

é necessário compreender conceitos-chave da ciência para resolver situações e entender

informações simples que se apresentam no cotidiano; a “compreensão da natureza

da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática”, eixo

que aponta para a construção social da ciência, demostra que ao fazer ciência ou utilizá-

la nos defrontamos com informações e circunstâncias que pedem reflexões e análises

dos impactos sociais antes da tomadas de decisão; o último dos três eixo estruturante

da AC “compreende o entendimento das relações existentes entre ciência,

tecnologia, sociedade e meio-ambiente” e suas implicações mútuas.

Podemos verificar que os eixos estruturantes respondem as questões apresentadas

na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) no que se refere ao trabalho
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do professor como facilitador e promotor de competências que enfatizam a formação dos

alunos como cidadãos aptos a fazerem boas escolhas com base em seus conhecimentos

científicos.

Quanto aos indicadores da AC fundamentamos-nos em artigo de Sasseron (2008).

Embora o artigo trate do indicadores no ensino fundamental, verificamos que os mesmos

podem ser empregados sem prejuízos em outras etapas da educação básica, pois apontam

para os passos necessários para a verificação e condução das ações e processos para a

efetiva aquisição do conhecimento científico e seus usos. Conforme Sasseron e Carvalho

(2008 p.388), são indicadores da AC:

... a seriação de informações é um indicador que não necessariamente
prevê uma ordem a ser estabelecida, mas pode ser um rol de dados,
uma lista de dados trabalhados. Deve surgir quando se almeja o esta-
belecimento de bases para a ação. A organização de informações
ocorre nos momentos em que se discute sobre o modo como um trabalho
foi realizado.[...] A classificação de informações ocorre quando se
busca conferir hierarquia às informações obtidas.[...] o raciocínio lógico
compreende o modo como as idéias são desenvolvidas e apresentadas e
está diretamente relacionada à forma como o pensamento é exposto; e
o raciocínio proporcional que, como o raciocínio lógico, dá conta de
mostrar como se estrutura o pensamento, e refere-se também à maneira
como variáveis têm relações entre si [...] O levantamento de hipó-
teses aponta instantes em que são alçadas suposições acerca de certo
tema. Este levantamento de hipóteses pode surgir tanto da forma de
uma afirmação como sendo uma pergunta (atitude muito usada entre
os cientistas quando se defrontam com um problema). O teste de hi-
póteses concerne nas etapas em que se coloca à prova as suposições
anteriormente levantadas.[...] A justificativa aparece quando em uma
afirmação qualquer proferida lança mão de uma garantia para o que é
proposto; isso faz com que a afirmação ganhe aval, tornando mais segura.
O indicador da previsão é explicitado quando se afirma uma ação e/ou
fenômeno que sucede associado a certos acontecimentos. A explicação
surge quando se busca relacionar informações e hipóteses já levantadas.

Os indicadores, assim apresentados, demostram que o professor deve estar extrema-

mente atento aos procedimentos, atitudes e conceitos explicitados pelos estudantes durante

a resolução de problemas, tanto para o registro dos argumentos, quanto para assumir um

papel instigador, de modo a possibilitar a estes o repensar constante de suas ações.

Como forma de garantir ao professor em suas aulas uma estrutura que lhe permita

o desenvolvimento da AC, apresentaremos nas próximas seções, de forma um pouco mais

detalhada, os princípios gerais de uma SEI.
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2.2 Sequência de Ensino Investigativa

O uso da SEI como prática didática contribui para ampliar a compreensão por parte

dos estudantes sobre o mundo em que vivemos e suas relações cada vez mais complexas,

oportunizando que assumam uma postura ativa no processo de aprendizagem. Segundo

Carvalho (2011, p. 253).

Ao ensinarmos Ciências por investigação estamos proporcionando aos
alunos oportunidades para olharem os problemas do mundo elaborando
estratégias e planos de ação. Dessa forma o ensino de Ciências se propõe
a preparar o aluno desenvolvendo, na sala de aula, habilidades que lhes
permitam atuar consciente e racionalmente fora do contexto escolar.

Um dos pioneiros a associar a investigação científica ao processo de ensino foi John

Dewey (1859-1952), figura 1(a).

Figura 1 – (a) John Dewey e (b) lab-School. Fonte: arquivo Biblioteca da Universidade de
Chicago

Dewey ao adicionar componentes da metodologia das Ciências ao ensino ambicionava

conforme cita Trópia (2011, p.121) a aproximação da escola com a vida prática. O termo

ensino por investigação nasce da tradução para a língua portuguesa do termo inquiry

learning original da língua inglesa e introduzido na educação por John Dewey nos Estados

Unidos da América a partir de seu livro “ Logic: The theory of inquiry” publicado em 1938,

que consistia na aplicação do “método científico” ao ensino experimentado em escolas

modelo, criadas e denominadas por ele de Escolas-laboratório, figura 1 (b).
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O contexto histórico da vida e obra de Dewey se deu em um período de grandes

transformações, marcado nos EUA pelos anos pós guerra civil e no mundo pela Primeira e

a Segunda Grande Guerra. Os Estados Unidos da América de Dewey viveu um momento de

grande desenvolvimento industrial (com relações trabalhistas precárias) e riquezas, como

fornecedor de bens de consumo para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, grandes

monopólios e franco capitalismo. De acordo com Trópia (2011, p.123), “as empresas, ao

concentrar os negócios, geravam grandes monopólios, visando o aumento da produtividade

e eram indiferentes ao bem-estar social de seus trabalhadores”.

Dewey, como muitos pensadores da época, sofreu forte influência do evolucionismo

de Darwin, como nos indica Broens e Chiaradia (2009, p.75),

Em sua célebre conferência The Influence of Darwinism on Philosophy,
realizada em 1909 por ocasião da comemoração dos cinqüenta anos da
publicação da Origem das Espécies, Dewey ressalta que poucos filóso-
fos modificaram de forma tão profunda o conceito de ciência quanto
Charles Darwin e suas teorias da evolução. Dewey observa que a simples
combinação das palavras origem e espécie incorpora uma revolução inte-
lectual e traça um novo pano de fundo conceitual para a compreensão
dos fenômenos naturais.

Sendo assim, como uma forma de solucionar os problemas de sua época, Dewey

(1979) defendia um novo olhar sobre a educação e a aplicação nos problemas sociais do

“Método Científico” das ciências naturais, também associava essa prática ao fortalecimento

da Democracia, uma vez que defendia a ideia de um aprendizado por meio do comparti-

lhamento de experiências, num ambiente de liberdade, autonomia e não impositivo, no

qual não houvesse barreiras ao intercâmbio de ideias.

Para Dewey, o “método científico” aplicado ao ensino seria capaz de melhorar as

relações sociais tornando os educandos mais aptos a enfrentar problemas reais. De acordo

com Pessoa-Pinto (2004), Dewey por meio de uma reforma no ensino ambicionava reverter

a crise de valores da sociedade norte americana que ocorreu em função de mudanças

acentuadas nos meios de produção e trabalho, agravadas pela dificuldade das instituições

sociais acompanharem o ritmos das mudanças, entre elas a escola.

Embora as ideias de Dewey não tenham sido implantadas de modo integral no

sistema escolar dos EUA tiveram forte impacto em vários pensadores da Educação e no

formato do Ensino de Ciências, trazendo o processo de investigação para dentro das salas

de aula, por meio dos exemplos advindos de sua Lab-School.
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Após o final da Segunda Guerra Mundial, período histórico que ficou conhecido

como Guerra Fria, sendo a marca desse tempo a corrida espacial URSS x USA, as ideias

de Dewey de uma Escola Nova voltada para atividades práticas e apoiada no uso do

“método científico” ganharam novamente força somadas à proposta de Bruner (Currículo

em espiral e aprendizagem por descoberta). De acordo com Vasconcelos, Praia e Almeida

(2003, p.14), o ensino de ciências passa a valorizar a participação ativa dos estudantes

em oposição ao modelo neobehaviorista dominante na pedagogia até então. Esse novo

tipo de aprendizagem na qual o aluno tem maior liberdade para intervir fica conhecido

como “Aprendizagem por descoberta” e gradativamente muda a pedagogia excessivamente

transmissiva da prática dos professores.

A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial como aliados dos EUA,

estreita relações comerciais e propicia que muitas das ideias norte americanas em diversos

campos passem a ser adotadas no Brasil. Nesse contexto as políticas sociais brasileiras

passam a sofrer grande influência dos EUA, entre elas a educação por meio de reformas

curriculares (1950 a 1960), que visam aproximar os currículos nacionais aos americanos.

Segundo Trópia (2011), um dos objetivo das reformas era possibilitar a adoção do ensino por

investigação nas aulas de Ciências no Brasil, tendo como referências materiais produzidos

nos Estados Unidos da América e Inglaterra na década de 60 e traduzidos pelo IBECC -

Instituto, Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura.

O mundo vive anos de efervescência cultural e avanços tecnológicos, muitos deles

desenvolvidos nos anos de guerra, focados na melhoria das comunicações à distância ou

objetivando a conquista do espaço promovem um novo olhar para a educação. Como

aponta Gaspar (1993, s/n).

No final da década de 50, o impacto do lançamento do primeiro satélite
artificial pelo soviéticos, o Sputnik, levou os países ocidentais, sobretudo
os Estados Unidos e a Inglaterra a questionar e repensar o ensino de
ciências em suas escolas o que resultou na criação de alguns novos
projetos curriculares. O IBECC engajou-se nessa tarefa, traduzindo e
adaptando essas propostas e produzindo o material experimental que
elas exigiam, contando, entre outros, com o apoio do CECISP- Centro de
Ciências de São Paulo, criado em 1965, e da FUNBEC- Fundação para o
Desenvolvimento do Ensino de Ciências, fundada em 1966.

Entre os vários materiais traduzidos o IBECC alguns se notabilizam pela atualidade

e qualidade na produção: “Physical Sciences Study Committee” (PSSC), visto na figura
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2 (a), (b), (c) e (d),“Biological Sciences Curriculum Study” (BSCS), “Chemical Bond

Approach”(CBA) e “School Mathematics Study Group” (SMSG), materiais financiados

pela National Science Foundation (NSF).

Figura 2 – (a) capa do PSSC, (b) termos de direitos da edição,(c) contextualização e
história da ciência (d) Apresentação de Experimentos. Fonte: autor (2018)

Os materiais traduzidos pelo IBECC em grande parte são utilizados na formação

de professores brasileiros, visando a melhoria na qualidade do ensino de Ciências nos níveis

básicos (Primeiro e Segundo Graus) o que hoje corresponderia ao Ensino Fundamental II

e Médio, tendo como base o uso da experimentação detalhada e rigorosa.

Com a promulgação das Lei 5692/71, foi publicada em 11 de agosto de 1971, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ministério da Educação e Cultura (MEC) dá

continuidade às práticas associadas ao Ensino de Ciências lançando o Projeto de Expansão

e Melhoria do Ensino (PREMEN). Com o PREMEN os materiais didáticos passam a ser

produzidos integralmente no Brasil e não mais traduzidos.

Um exemplo da produção de materiais PREMEN, com características de EI pode

ser constatado pelas publicações do Instituto de Física da USP - IF na década de 1970,

Projeto ensino de Física (PEF), vistos na figura 3(a), (b) e (c) e posteriormente na década
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de 1990 com o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), leituras de física,

figura 3(d), (e) e (f), em contraste com as primeiras publicações do IBECC.

Figura 3 – Evolução das propostas de Ensino da Física, PEF Programa de Ensino da
Física, IF USP e Gref Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (a) coleção
PEF MEC/PREMEM (1971), (b) contra capa PEF IF USP,(c)texto PEF (d)
Gref USP (1996) (e) texto Gref. Fonte: o autor (2018).

Todos esses esforços realizados ao longo da segunda metade do século XX, tiveram

impacto na formação de professores e de pesquisadores, que continuaram a pesquisa

acadêmica sobre o EI, porém nas escolas a falta de investimento e de manutenção dos

laboratórios de ciências, em favor do ensino profissionalizante um outro traço da Lei

5692/71, que instituiu a compulsoriedade do ensino profissionalizante no Segundo Grau (só

revogado pela Lei no 7.044/82), o que contribuiu para a precarização do trabalho docente,

a má formação de professores ou a formação em número insuficiente, o que acabaram por

afastar das salas de aula as práticas investigativas.

Com a promulgação da Lei No 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o caráter investigativo das aulas de Ciências é

novamente resgatado. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000,

p.62).

é responsabilidade da escola e do professor promoverem o questiona-
mento, o debate, a investigação, visando o entendimento da ciência como
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construção histórica e como saber prático, superando as limitações do
ensino passivo, fundado na memorização de definições e de classificações
sem qualquer sentido para o aluno.

Com o texto da lei, fica clara a importância da manutenção de práticas que

fortaleçam o EI nas escolas em conformidade com as orientações curriculares oficiais.

2.2.1 Etapas da construção de uma Sequência de Ensino Investigativa

A SEI é a materialização dos pressupostos do EI em sala de aula. É na SEI que

o professor estrutura as atividades com vistas a alcançar seus objetivos quanto a AC e

estabelece as estratégias e o grau de autonomia pretendido para o trabalho dos estudantes.

Observamos o trabalho de Milton Pella (1969), citado por Sasseron e Machado

(2017, p.32), traduzido pela tabela 1, que explicita os níveis de autonomia, segundo as

ações e proposições de Professores e Alunos ao longo da atividade de investigação.

Etapas Grau I Grau II Grau III Grau IV Grau V
Problemas P P P P A
Hipóteses P P P A A
Plano de Trabalho P P A A A
Obtenção de dados A A A A A
Conclusões P A A A A

Tabela 1 – A tabela mostra os graus de liberdade ligados a uma postura mais ou menos
autônoma dos alunos com relação a suas ações de uma prática experimental,
segundo Pella (1969).

As letras P e A representam respectivamente as ações de professor e alunos na

proposição ou execução das atividades. Quanto menores as prescrições e interferências do

professor durante a realização das atividades, maior o grau de autonomia dos estudantes

na efetiva participação investigativa. No nível I os alunos participam apenas retirando

dados o que limita as suas ações para pensar e propor, tornando o a atividade um exercício

excessivamente técnico.(SASSERON e MACHADO, 2017, p.32)

Em nosso trabalho empenhamo-nos em realizar uma SEI que se aproximasse do

nível IV de autonomia, permitindo aos alunos maior oportunidade de construção do

conhecimento e a participação ao longo das atividades.

Para que tenhamos uma boa SEI, ela deve ser capaz de fornecer elementos para

verificação da promoção da AC, portanto seu planejamento tem que ser cuidadoso de
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modo a obter o engajamento dos educandos e permitir um cenário favorável à elaboração

de hipóteses.

De acordo com Zômpero (2011), as atividade investigativas não devem ser realizadas

apenas de modo algorítmico com o objetivo de formar cientistas, entretanto sua utilidade

para o ensino consiste no desenvolvimento de habilidades como a formulação de hipótese,

análise de dados, argumentação e resolução de problemas típicas do fazer dos cientistas.

Na construção de nossa SEI optamos pela abordagem conforme os trabalhos de

Carvalho (2011, p. 253-266) - “ Ensino e aprendizagem de Ciências: referenciais teóricos e

dados empíricos das sequências de ensino investigativas (SEI)”, nos quais se distinguem

quatro etapas a serem percorridas na elaboração e aplicação de uma SEI, com forte apoio

da epistemologia genética Piagetiana para a determinação do modo como as crianças e

adolescentes constroem o conhecimento científico.

Carvalho (2011, p.253) destaca em seus estudos que um dos primeiros pontos a

ser observado na construção de uma SEI é a importância da determinação de um

problema que quando estudado fornecerá a possibilidade de construção do conhecimento.

A segunda etapa diz respeito a passagem da ação manipulativa à intelectual ( e

vice-versa), elemento que propicia a formulação de novas hipóteses que levam a novas

manipulações mais cuidadosas e essas a hipóteses mais refinadas. A terceira etapa refere-se

ao fazer consciente, a tomada de consciência dos atos do processo de resolução.

O conhecimento é construído pela consciência do que se faz ou do que se analisa, momento

que nos adverte a pesquisadora que nem sempre é espontâneo, devendo o professor por meio

de questionamentos auxiliar os estudantes na percepção do que fizeram para a alcançar

a resolução do problema. A quarta etapa é a explicação científica do problema, esta

etapa é marcada pelo nascimento da conceituação em que alguns estudantes, passam

a se referir ao fenômeno como elemento do problema ou buscam novas palavras para

descrevê-lo.

Um outro componente importante na construção da SEI é a atenção que se deve dar

à construção coletiva do conhecimento, novamente nos apoiando em Carvalho (2011,

p.257) que aponta para os trabalhos de VIGOTYSKY (1984) , WERTSCH (1985), COLL

et all (1992) estudiosos da corrente sociointeracionista no ensino. Tais estudiosos defendem

a construção coletiva como elemento necessário para a promoção do conhecimento.
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Na sala de aula a construção coletiva se dá por meio da participação ativa dos

estudantes, da interação aluno-aluno tendo o professor como facilitador da aprendizagem

por meio de proposição de questões reflexivas em um ambiente encorajador à participação

e de livre circulação de ideias.

No próximo capítulo, buscando explicitar a relação entre CTSA presentes no nosso

trabalho e na construção da SEI faremos a descrição do impacto da descoberta de sinais

oriundos de fontes de radiofrequência extraterrestres captados por Karl Guthe Jansky e o

início da radioastronomia.





39

3 O Radiotelescópio e a espectroscopia, no-

vas maneiras de “ver” o Universo

3.1 Como vemos o mundo - antecedentes da radioastronomia

A invenção do telescópio óptico possibilitou o aumento da capacidade da visão

humana e com ele foi possível ver mais, e mais distante, a partir daí a Astronomia

ciência milenar transforma-se: novas descobertas, novas hipóteses, novos modelos, novas

explicações, nova compreensão do nosso lugar no Universo.

As explicações dos princípios teóricos de funcionamento dos telescópios refratores

quando demonstradas por Kepler contribuíram para aumentar a confiança no instrumento

e dar impulso à ciência da óptica geométrica, parte da Física que descreve geometricamente

os caminhos da luz e formação de imagens. Segundo Martins e Silva (2015, p.4202-2) no:

Século XVII foram inventadas as primeiras lunetas e microscópios. O
estudo teórico de associações de lentes como essas foi desenvolvido logo
em seguida por Kepler, que utilizou os conceitos de imagem real e virtual
usados até hoje. A criação dos novos instrumentos ópticos estimulou muito
o estudo da óptica. A lei dos senos foi descoberta experimentalmente
por Snell (que morreu sem publicar seus resultados) e divulgada depois,
com uma justificativa teórica, por Descartes. O funcionamento do olho
e de suas principais partes (como o cristalino e a retina) foi pesquisado
intensamente, nesse período.

As observações astronômicas com a utilização de telescópios refratores (lunetas)

evoluíram rapidamente, encontrando limitações na resolução do problema da aberração

cromática (halo de luz colorida vista ao redor da imagem de objetos brilhantes), na

necessidade de tubos cada vez mais longos e na fabricação de lentes maiores. Problemas

que foram solucionados adotando-se combinações de tipos e materiais das lentes e um

novo modelo de telescópio foi criado, em que as lentes eram substituídas por espelhos: os

telescópios refletores (KARAM, 2012).

Dentre os modelos de telescópios refletores idealizados na época, um dos melhores

foi idealizado e construído por Isaac Newton, em 1668, e ficou conhecido como telescópio

de Newton (ou newtoniano), visto na figura 4(a), ainda hoje muito utilizado e construído

por astrônomos amadores, por ser de fabricação mais fácil e acessível que os refratores.
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Newton tinha um profundo interesse em óptica sendo que tanto no seu primeiro

artigo, quanto no último livro publicado dedicou-se a esse assunto. Podemos dizer que foi

por sua dedicação à óptica que Newton se tornou conhecido no meio científico. Segundo

Newton & Assis (2002, p.21) sobre o cientista que:

envia um exemplar de seu telescópio à Royal Society em 1671, e em 1672
publica um artigo descrevendo essa invenção e seu funcionamento. É nesse
mesmo ano de 1672 que ele se torna conhecido da comunidade científica
europeia graças a publicação de dois artigos: o primeiro apresenta a nova
teoria sobre a luz e as cores; e o segundo descreve o telescópio refletor.

No século XVIII William Parson (Lord Rosse) dá início a era dos grandes refletores,

na maioria das vezes construídos e operado por astrônomos amadores. Devido às grandes

dimensões o telescópio de Parson ficou conhecido como Leviatan, figura 4 (b) - Leviatã é

o nome de um monstro descrito no livro de Jó como o maior (ou o mais poderoso) dos

monstros aquáticos (KARAM, 2012).

Figura 4 – (a)Telescópio de Newton, (b) Leviatan de Rosse. fontes: telescópio de New-
ton, media.escola.britannica.com.br e Leviatan de Rosse, http://antares-
skynet.blogspot.com/2010/08/observatorios-astronomicos.html. Composição
da imagem: o autor

Com um maior número de pessoas dedicadas à pesquisa astronômica e o advento dos
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grandes telescópios refletores, logo ocorreram contribuições, tanto para novas descobertas,

como para a divulgação científica. William Parsons, conforme (Karam, 2012, p.74)

pela primeira vez na História da Astronomia observa com detalhes os
braços espirais de nebulosas e o fascínio pelos grandes telescópios ultra-
passa os limites da ciência sendo citados na obra de Julio Verne em seu
livro A Viagem à Lua (From the Earth to the Moon).

William Herschel buscando resolver um problema associado ao uso de filtros para

redução da intensidade da luz em suas observações solares descobre, em 1800, a radiação

infravermelha, primeira das radiações do espectro invisível. Conforme De Oliveira e Da

Silva (2014, p.4603-5) “Segundo as conclusões de Herschel, o calor radiante consistiria, ao

menos em parte, se não principalmente, de luz invisível.”

As radiações invisíveis (ondas de rádio, infra-vermelho, ultra-violeta, Raios-X,

Raios Gama) e as radiações visíveis (luz branca decomposta em suas várias cores) ao olho

humano compõem o que hoje conhecemos como espectro eletromagnético. A radiação

infravermelha de Herschel é o primeiro passo para a descoberta da natureza invisível da

luz abaixo do vermelho e além do violeta, que mais tarde, possibilitará acesso à estrutura

invisível do Universo, realizada pelo uso do radiotelescópio.

3.2 Radiotelescópio

Radiotelescópios como o nome indica são telescópios que operam no espectro das

ondas de rádio, detectando emissões de radiações do espectro eletromagnético invisíveis

aos nossos olhos vindas de fontes extraterrestres.

Radiotelescópios são similares a rádios receptores de AM/FM, porém captando

sinais extremamente mais fracos, por esse motivo, uma das partes mais importantes do

radiotelescópio é a antena, geralmente um grande prato em formato parabólico ou elíptico,

um exemplo das antenas típicas de grandes radiotelescópio é o arranjo VLA, visto na figura

5, mas podem ser também de outros tipos, como por exemplo: dipolo, um fio metálico

esticado como um varal ou montadas a partir de elementos (tubos) de alumínio.

Antenas parabólicas funcionam bem, pois refletem para um único ponto (radiômetro)

os sinais recebidos de fontes distantes. No radiômetro as ondas são amplificadas para

depois serem gravadas e analisadas.
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Figura 5 – VLA - Very Large Array observatório de radioastronomia localizado na Planície
de San Agustin, no Novo México. Estados Unidos. Fonte: NRAO/AUI/NSF,
Jeff Hellerman

Podemos fazer uma analogia entre radiotelescópios e telescópios ópticos newtonianos,

figura 6(e), que coletam luz em um espelho principal e as refletem para um espelho menor

chamado secundário, figura 6(f), que é disposto em um ponto onde a luz se concentra; o

espelho secundário reflete a luz para uma lente ocular, figura 6(g), onde ela é amplificada e

organizada para ser vista pelos olhos e processada pelo cérebro. O prato da antena, figura

6(a), e o radiômetro, figura 6(b), também chamado receiver, são como os espelhos primário

e secundário, as oculares fazem o papel dos amplificadores e o conjunto olhos e cérebro

seriam os computadores figura 6(c), encarregados de transformar os sinais em informação,

figuras 6(d) e e(h).

Com o uso dos radiotelescópios ampliamos nossa capacidade de ver o universo. As

faixas de ondas eletromagnéticas não perceptíveis pelo olho humano, possibilitaram ver

além de estrelas, planetas, satélites, cometas e corpos menores.

Com radiotelescópios foi possível enxergar: estruturas gigantescas escondidas e ecos

distantes da criação detectados em outras faixas do espectro eletromagnético, quasares,

pulsares, nuvens moleculares e Radiação Cósmica de Fundo (RCF) em micro-ondas e até

construir a primeira imagem de um Buraco Negro - na galáxia M87, a aproximadamente

55 milhões de anos-luz do nosso planeta.

A pesquisa em radioastronomia, partindo do pressuposto que civilizações inteligentes

possam ser capazes, como nós, de produzir ondas de rádio de forma deliberada mantém
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Figura 6 – (a) radiotelescópio, (b) radiômetro-LNBF, (c) computador, (d) NGC 4321
em ondas de rádio. Fonte: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO); NRAO/AUI/NSF, B.
Saxton,(e)telescópio óptico, (f)espelho secundário e primário, (g) lente ocular
(h) NGC 4321 em luz visível. Fonte: ESO, Composição de imagens: o autor

Figura 7 – Radiotelescópio do Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Fonte: wiki/Arecibo
Observatory
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radiotelescópios dedicados à busca por vida inteligente extraterrestre. O projeto mais

conhecido é o SETI - Search for Extra-Terrestrial Intelligence (Procura por Inteligência

Extraterrestre), com a grande antena de Arecibo, figura 7.

No entanto, é preciso considerar que nossa capacidade de observação da radiação

que chega até a superfície da Terra, emitida por objetos celestes é limitada, entre a fonte

de emissão e o receptor existe a atmosfera que impede que parte da radiação chegue até

nós.

As radiações podem ser corpusculares ou eletromagnéticas. As corpusculares são

partículas atômicas ou subatômicas energéticas, como por exemplo partículas alfa, elétrons,

prótons, pósitrons, nêutrons, entre outras. As eletromagnéticas são radiações ondulatórias

fruto da interação entre o campo elétrico e campo magnético, segundo Okuno e Yoshimura

(2016).

Em nossa pesquisa trabalhamos com radiações eletromagnéticas, que podem ser

caracterizadas por sua frequência (ν) ou comprimento de onda (λ).

c = λν (3.1)

em que:

c: é a velocidade da Luz para o vácuo, 299.792.458 m/s.

A dificuldade de penetração das ondas eletromagnéticas é imposta pela atenuação

que a luz sofre ao ser parte refletida, absorvida, espalhada ou refratada à medida que tem

pela frente a ionosfera ou outras partes da atmosfera.

Outro fator importante para a observação de ondas de rádio é a capacidade do

aparato tecnológico para captação das ondas e como as informações serão analisadas e os

dados armazenados. Existem também outras limitações impostas por ruídos de natureza

quântica.

Para comprimentos de onda específicos existem diferentes graus de atenuação.

Chamamos a fração de radiação que chega até nós, depois de passar por esses obstáculos

de “Janela de Observação”, vista na figura 8, pois é por meio dessa luz que se é possível

observar o Universo.
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Figura 8 – Janela de Observação para os diferentes comprimentos de Ondas. Fonte:
STScI/JHU/NASA, adaptado pelo autor

Para a luz visível, também podemos ter obstruções locais, às vezes bastante

expressivas. Por exemplo, a luz branca emitida pelo Sol pode ser bloqueada facilmente

por uma nuvem, não deixando assim distinguir seu formato ou localização, somada essa

característica à estreita faixa das frequências para o visível, temos que a Janela de

observação para o olho nu ou telescópios óptico é muito menor que para radiotelescópios

operando em outras faixas do espectro. Segundo Lattari e Trevisan (2001).

[. . . ] as ondas de rádio que chegam até a superfície da Terra, estão dentro
de uma faixa de comprimentos de onda que vão de 1 mm a 30 m, ou nos
limites mais extremos, dependendo da transparência da atmosfera, até o
limite superior de 150 m. Estes limites são impostos pela atmosfera da
Terra. O limite inferior do comprimento de onda é imposto pela reflexão
pela atmosfera terrestre (ionosfera) e o limite superior pela absorção da
radiação por moléculas presentes na atmosfera. Para se ter uma ideia de
comparação, a "janela óptica", que é a faixa de comprimentos de onda λ
em que a luz é visível, tem os limites 0,00039 mm (luz azul) e 0,00076
mm (luz vermelha escura)
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Na década de 50 (do século XX) já era possível detectar com radiotelescópios

emissões de radiação do planeta Júpiter. Nas décadas seguintes foi possível detectar a

Radiação Cósmica de Fundo em Micro Ondas (RCFM), coletar emissões de radiação

decorrente de processos violentos tais como: o final de vida de estrelas massivas como as

Novas e Supernovas, o descobrimento de objetos celestes como os Pulsares e Quasares.

Enfim, a partir da radioastronomia, foi possível conhecer melhor a estrutura da nossa

galáxia e do Universo.

A História da Radioastronomia ilustra de modo interessante a criatividade, o caráter

coletivo, a serendipidade, o trabalho meticuloso e a importância da evolução tecnológica

para o avanço da ciência.

Um radiotelescópio tem como princípio básico de funcionamento o mesmo de um

rádio comum, sendo seus principais elementos: uma fonte de sinal eletromagnético, uma

antena para a captação do sinal, um radiômetro (receptor de sinal dimensionado para

potências da ordem de 10−15 W) e o meio material entre a fonte e o receptor.

A princípio, o conhecimento físico atuou de modo a desencorajar o interesse na rea-

lização de experimentos para o estudo das radiações emitidas por fontes de radiofrequência

extraterrestres, em parte, porque pelas equações advindas da resolução de Planck para

a curva da radiação do corpo negro verificava-se que a quantidade de energia térmica

emitida por estrelas distantes eram muito pequena para serem medida aqui da Terra.

O desenvolvimento do radiotelescópio não ocorreu do mesmo modo que o telescópio

refrator (luneta de Galileu). No século XVI e séculos seguintes a luneta se desenvolveu

rapidamente suscitando interesse e abrindo o caminho para dois novos campos de pesquisas

da Física: a óptica geométrica e a observação astronômica com telescópio, atraindo

pesquisadores como: Kepler, Descartes, Huygens, Snell, Newton, Parsons, Herschel entre

outros. O sucesso das observações radioastronômicas não foi tão imediato na comunidade

científica do início do século XX. (KARAM 2012)

Entre o final do Século XIX e começo do Século XX, os físicos se encontravam

preocupados por “duas nuvens” no céu da Física Clássica, explicitadas no artigo de Lord

Kelvin - “Nuvens do século dezenove sobre a teoria dinâmica do calor e da luz” - que expõe

a limitação dos conhecimentos físicos da época para explicar o problema do movimento da

Terra no éter (uma das preocupações da teoria da relatividade de Einstein) e o problema
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colocado pela equipartição de energia associado à emissão de radiação do corpo negro

(início da Física Quântica).

A resolução do modelo clássico ao descrever a radiação eletromagnética para o corpo

negro falhava em suas previsões para comprimentos de onda muito pequenos (catástrofe

do Ultravioleta), em que a energia divergia para o infinito. Segundo De Oliveira e Lazzari

(2015).

O modelo leva em conta a equipartição de energia, onde a energia média
por grau de liberdade da partícula apresenta-se como E = 1

2kT com inter-
valos de valores de energia possível contínuos dependentes da temperatura,
ajustados pela constante de Boltzmann (k). A relação propunha que a
densidade de energia emitida pelo corpo era uma relação diretamente
proporcional à temperatura e variava inversamente ao comprimento de
onda da emissão elevado na quarta potência, tal que:

R(λ, T ) = 8πkT
λ4 (3.2)

Onde os parâmetros de correção são c (velocidade da luz) e k (constante
de Boltzmann). [. . . ]Max Planck revisou a lei de Rayleigh e estabeleceu
a seguinte equação:

R(λ, T ) = 8πhc
λ5

1
e
hc
λkT − 1

(3.3)

Para a qual tem-se que h é a constante de Planck e c a velocidade da
luz. Obtém-se então uma equação que não diverge mais para pequenos
valores de comprimento de onda. O que se observa ainda é que para um
λ ou um T grande, o termo exponencial aproxima-se de zero, e uma
aproximação inicial mostra e hc

λkT − 1 ≈ hc
λkT

A partir das equações de Planck e conhecendo o espectro da radiação do corpo

negro, os físicos da época deduziram que estrelas deveriam gerar sinais eletromagnéticos

praticamente indetectáveis como fontes de rádio, quando observadas aqui da Terra, sendo

assim, a equação de Planck para a radiação do corpo negro colocava um limite físico,

dificilmente transponível com uso da tecnologia da época para a pesquisa de estrelas como

fontes em radiofrequência o que contribuiu para a diminuição do interesse da comunidade

astronômica pela pesquisa em radioastronomia na virada entre os séculos XIX e XX.

Não se atentou que poderia haver no Universo outras fontes mais intensas ou o possível

desenvolvimento rápido de novas tecnologias capazes de amplificar e ouvir esses sinais.

Com o interesse da comunidade astronômica, voltada para outras áreas, uma vez

que a pesquisa de emissões de ondas de rádio por estrelas próximas era incompatível

com a tecnologia da época, parecia que a radioastronomia estava fadada à espera do
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desenvolvimento futuro de equipamentos mais sensíveis. Nesse contexto é que aparece o

físico e engenheiro Karl Guthe Jansky (1905 - 1950), figura 9(a), e sua descoberta que foi

determinante para o desenvolvimento da radioastronomia como uma área indispensável da

Astronomia moderna.

A história de Karl Guthe Jansky pode ser classificada como serendipidade - desco-

berta científica realizada quando o pesquisador inicialmente estava envolvido em outro

problema. Esse tipo de descoberta une acaso e uma mente preparada e aberta para extrair

de um problema aparentemente irrelevante, respostas muitas vezes surpreendentes, foi

assim com Jansky.

Detalhes da vida e obra de Jansky e outros fundadores da pesquisa radioastronômica

podem ser obtidos em vários trabalhos que tratam de Radioastronomia ou Montagem de

radiotelescópios didáticos, em nosso trabalho nos guiamos por: Lattari e Trevisan (2001),

Abdalla e Villela (2005), Fernandes (2007), Araújo (2017), Da Silva (2019), De Souza

Monteiro et Al, Kawa (2019) e em fontes primárias: Ohio State University Radio Ob-

servatory (http://www.bigear.org/vol1no4/jansky.htm) e North American AstroPhysical

Observatory (https://public.nrao.edu/?s=karl+Guthe+Jansky).

Karl G. Jansky, contratado pela empresa de comunicações Bell Telephone Labo-

ratories, em Holmdel, Nova Jersey, em 1928, investigava fontes de eletricidade estática

que interferiam nas transmissões telefônicas de voz transatlânticas via rádio em ondas

curtas (comprimentos de onda (λ) de 10 a 20 m), figura 9(c), e deveria sugerir maneiras

de mitigá-las, maximizando a proporção de sinal audível para os cliente da companhia.

Em agosto de 1929, Jansky construiu uma grande antena de estrutura de madeira

e 8 elementos de tubo de latão com 30m de comprimento e 4m de altura, projetada para

captar sinais de frequência (ν) de 20,5 MHz (comprimento de onda (λ) de 14,5m), que

ficou conhecida como “carrossel de Jansky”, figura 9(b), uma vez que era apoiada em um

plataforma giratória que podia girar em azimute, possibilitando identificar a direção da

fonte de qualquer sinal de rádio para a faixa projetada.

Jansky monitorou cuidadosamente as fontes de ruído no outono e inverno de 1931-

1932 e ao longo dos anos de 1932 e 1933, concluiu então que o ruído estático que ele ouvia

em seu fone de ouvido tinha três fontes distintas: a) as tempestades tropicais próximas,

b) as tempestades tropicais distantes, e c) um ruído firme quase imperceptível de origem
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desconhecida, que se repetia à aproximadamente a cada 24h.

Figura 9 – Karl Guthe Jansky, o pai da radioastronomia. (a)Karl na Universidade de
Wisconsin,(b) antena de Jansky, o carrossel, (c) localização da fonte (d) gráfico
de intensidade do sinal, Fonte: NRAO/AUI/NSF

Jansky considerou inicialmente que a fonte pudesse ser o Sol, mas em medições

mais apuradas verificou que o ciclo era de 23 horas e 56 minutos, duração de um dia

sideral (intervalo de tempo necessário para a Terra dar uma volta em torno de seu eixo

em relação a uma estrela fixa), figura 9(d).

Em conversa com o astrofísico Albert Skellett e utilizando Cartas Celestes identifi-

caram que a fonte do sinal de rádio era a constelação de Sagitário, o centro da Via Láctea.

Jansky apresenta sua descoberta em convenções de especialistas em telecomunicações

e seu relatório a Bell Labs causa um grande interesse, de modo que sua descoberta foi

amplamente divulgada, gerando matéria de capa do Jornal New York Times, de 5 de

maio de 1933 e um artigo completo na revista Nature intitulado “ Distúrbios elétricos

aparentemente de origem extraterrestre”, transformando Jansky em celebridade.

A despeito da fama e do interesse de Jansky em continuar a pesquisa, ele foi

enviado pela companhia a outros projetos uma vez que já obtivera a resposta esperada

para o problema da comunicação por voz. Jansky segue sua carreira nas telecomunicações,

fazendo outras contribuições a radiotelefonia, sem voltar à pesquisa em radioastronomia.

Influenciado pelo artigo de Jansky o radioamador e engenheiro de rádio Grote
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Reber (1911-2002), figura 10(a), construiu, em 1937, uma antena parabólica no quintal de

sua casa em Wheaton (subúrbio de Chicago) - Illinois, com o objetivo de iniciar pesquisas

em radioastronomia, sua antena consistia de um de disco parabólico refletor (de 9,57m de

diâmetro) que concentraria todas as ondas eletromagnéticas que chegassem a ele no foco

da antena, figuras 10(b) e 10(c).

Figura 10 – (a) Reber Grote, comprovando as medidas de Jansky. (b) antena de Grote e
receptor (c) receiver. Fonte: B. Saxton, NRAO/AUI/NSF.

A antena de Grote era feita de chapas metálicas em uma estrutura de madeira

em um cilindro localizado no foco da antena estava contido um receptor de rádio com

capacidade de amplificar os sinais cósmicos, tornando-os tão intensos a ponto de conseguir

registra-los em um gráfico. As observações de Reber eram feitas à noite de modo a

minimizar as interferência de ruídos.

O primeiro receptor utilizado por Reber com 3,3 GHz não conseguiu detectar sinais

extraterrestres. O mesmo aconteceu com o segundo, a 0,9 GHz. Finalmente em 1938, em

sua terceira tentativa utilizando um receptor a 0,16 GHz (aproximadamente 1,85m de

comprimento de onda (λ)), obteve sucesso confirmando a descoberta de Jansky.

Reber, após a confirmação da descoberta de Jansky, deu continuidade a suas

observações apresentando novas descobertas em radiofrequências e fontes de rádio brilhantes

como as de Cygnus e Cassiopeia.

O estudo sistemático e organizado de Reber no período de 1938 a 1943, gerou os

primeiros levantamentos de fontes de radiofrequência do céu. Reber formalizou suas desco-
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bertas publicando seus resultados tanto em revistas de engenharia quanto de Astronomia,

que deste modo, asseguraram a radioastronomia como um importante campo de pesquisa

após a Segunda Guerra Mundial.

John Daniel Kraus (1910 - 2004), Ph.D. em Física pela Universidade de Michigan

(1933), com contribuições importantes nas área de eletromagnetismo, radioastronomia e

física de antenas foi uma figura importante para o desenvolvimento da radioastronomia do

pós guerra. Kraus escreveu um dos principais livros sobre o assunto, Radio Astronomy

(1966), obra considerada, por muitos, uma referência em radioastronomia (teve sua última

atualização pelo autor em 1986), inventou também a antena helicoidal (1946), projetou o

radiotelescópio Big Ear na Ohio State University e ao longo da vida como pesquisador

catalogou mais de 19.000 fontes de rádio.

Kraus também foi um dos principais promotores do SETI (Search for Extraterrestrial

Intelligence), também contribuiu publicando um livro sobre a física das antenas (1950, 1a.

Edição e 1988, 2a. Edição Revisada) aclamado pelo rigor matemático e detalhes técnicos.

Para compreender corretamente os princípios físicos básicos do funcionamento de

antenas é necessário entender os conceitos de campo elétrico e magnético e porque são

criados. Quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, cria-se ao redor do

condutor um campo magnético e vice-versa.

Ondas de rádio são vibrações de campos eletromagnéticos que se propagam no

espaço com a velocidade da luz, isto é, são ondas eletromagnéticas como a luz visível,

raios-x, gama, micro onda e o que as diferencia são os seus respectivos comprimento de

onda. Com base nos trabalhos de Orsted e Faraday, James Clerk Maxwell (1831-1879)

unificou as leis da eletricidade, magnetismo e luz (no artigo Dynamical Theory of the

Electromagnetic Field, no Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 155:

459-512.) sendo ele capaz de prever a existência de ondas de rádio que só posteriormente

foram descobertas por Hertz.

O dimensionamento correto de antenas depende de conhecimentos físicos e mate-

máticos, devido a fraca potência dos sinais de rádio na radioastronomia, atualmente, para

melhorar a resolução do sinal vindo da fonte de radiofrequência, um conjunto de antenas

são arranjados conforme uma técnica chamada interferometria, desenvolvida por Ryle e

Hewish que consiste em várias antenas de rádio apontadas para uma mesma fonte e os
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sinais de rádio por elas detectados são combinados, formando um padrão de interferência,

de modo que sinais coincidentes se reforcem e antagônicos se cancelem. A análise deste

padrão permite obter imagens de rádio de alta resolução angular.

3.3 Espectroscópio

Toda a informação que nos chega das estrelas vem por meio da luz que elas

produzem. Olhando o céu, mesmo a olho nu, em uma noite estrelada e escura é possível

perceber diferenças entre as cores das luzes que nos chegam aos olhos. Mas o que essas

diferentes cores significam? Do que a luz é composta?

Newton, parcialmente, já havia respondido essas questões quando fez a luz branca

(luz do Sol) passar por um prisma triangular e obteve decompostas as cores do arco-íris,

esse conjunto de cores decompostas convencionou-se chamar de espectro da luz.

Joseph Ritter von Fraunhofer (Frauenhofer) (1787-1826), inventou um equipamento

capaz de dispersar a luz em seus vários espectros possibilitando sua análise de forma

ainda mais completa que os prismas de Newton, e o invento foi chamado de espectroscópio.

Utilizando seu espectroscópio, Fraunhofer contou 574 linhas escuras no espectro solar,

linhas que ficaram conhecidas como linhas de Fraunhofer (OLIVEIRA FILHO E SARAIVA,

2004).

Os cientistas Bunsen e Kirchhoff ao realizarem uma série de experimentos utilizando

um bico de gás desenvolvido por Bunsen que produzia uma chama incolor, substâncias

químicas quando queimadas sob o bico de bunsen produziam chamas coloridas, a partir

da análise dessas chamas no espectroscópio foram capazes de identificar um padrão de

linhas brilhantes características de cada substância.

As linhas de Kirchhoff e Bunsen abriam caminho para que, por comparação com o

espectro de substâncias conhecidas aqui na Terra, fosse possível identificar a composição

química de estrelas pela análise de sua luz decomposta no espectroscópio. Por essa técnica

foi possível descobrir o elemento He (Hélio) no Sol que só anos mais tarde foi encontrado

aqui na Terra.

Henry Draper (1837-1882), astrônomo norte americano, acoplando a seu telescópio

uma câmera fotográfica deu início a astrofotografia. Draper fez mais de 100 registros
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fotográficos de espectros estelares entre 1872 e 1882, ano de seu falecimento. Edward

Pickering (1846-1919) deu continuidade ao trabalho de Draper como diretor do Observatório

da Universidade de Harvard, concluindo a primeira edição do Catálogo Draper de Espectros

Estelares em 1890, com cerca de 10.351 estrelas registradas. Grande parte do trabalho de

catalogação das estrela foi feita por uma equipe de mulheres coordenadas por Williamina

Fleming (1857-1911), anteriormente empregada na casa de Peckering, que ao final de nove

anos trabalhando com catalogação de estrelas foi responsável por analisar 10000 estrelas,

descobrir 59 nebulosas gasosas, mais de 310 estrelas variáveis entre outras descobertas

(ABDALLA e VILLELA NETO, 2005).

A equipe coordenada por Fleming também foi responsável pelo esquema Harvard de

classificação de estrelas (O,B,A,F,G,K,M), ao final o catálogo de Draper com essas melhorias

classificou 359.083 estrelas, sendo um avanço bastante importante para o entendimento

das estrelas e descobertas posteriores como o diagrama H-R (H de Ejnar Hertzsprung

(1873-1967) e R de Henry Norris Russell (1877-1957). O diagrama H-R demonstra a

relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva, ou seja o

comprimento de onda (mais intenso) que uma estrela emite indica sua temperatura. É

relevante destacar que o tamanho de uma estrela também é um dado importante, pois

estrelas maiores tem maior brilho, mesmo podendo ter uma temperatura superficial menor

(OLIVEIRA FILHO E SARAIVA, 2004).

3.4 Luxímetro

É muito importante reforçar que quando falamos em conhecimento da composição

de estrelas, nebulosas e do Universo de um modo geral, grande parte das informações que

temos chegam até nós por meio da luz emitida por esses objetos. Somente em meados

do século XX que a humanidade começou a utilizar sondas e outros métodos de pesquisa

espacial, mesmo assim, ainda grande parte das informações são fruto de métodos associados

a informações retiradas do comportamento da luz.

No estudo das Ciências e da Física em especial é comum a apresentação de padrões

de medida e suas unidades desde as séries iniciais do Ensino Fundamental. Os alunos

trabalham cotidianamente com a unidades de massa, distância, volume e tempo por meio

de comparações e experimentos práticos simples.



54 Capítulo 3. O Radiotelescópio e a espectroscopia, novas maneiras de “ver” o Universo

A medida que avançam ao longo das séries/anos de estudos, vão paulatinamente,

sendo apresentados às outras unidades de medida e grandezas mais complexas, porém

raramente, são apresentados unidades de medida da luz ou são explicadas como podem de

ser obtidas.

Embora a energia luminosa seja associada a uma enormidade de processos físico-

químicos e biológicos, introduzimos na atividade investigativa a medida de luz, visando

apresentar aos estudantes a fotometria, uma importante área da astronomia observacional.

Segundo Sterken & Manfroid (2012) relacionada:

1. a medida da distribuição espacial da luz emitida pelos objetos celestes nas diferentes

regiões espectrais;

2. o monitoramento das variações do brilho desses objetos em uma determinada região;

3. a compreensão de desses conhecimentos e seus significado astrofísico .

É muito importante que ao final da investigação os estudantes tenham claro que

para se compreender o universo, é imprescindível que se compreenda bem o comportamento

da luz, pois a radiação eletromagnética é a única forma de se obter informações dessas

estruturas tão distantes.
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4 Metodologia

4.1 Contexto da Pesquisa

4.1.1 O professor e o pesquisador

Como em nosso trabalho fizemos uso da observação participante, para que fosse

possível avaliar influências as quais o pesquisador-professor foi exposto e que direcionaram

seu olhar tanto na vida pessoal quanto em sua trajetória acadêmica, descreveremos a

seguir uma breve trajetória memorial do autor.

Nascido no estado do Rio de Janeiro em 29 de abril de 1966, filho de pai e mãe

negros, em uma família de classe média. Seu pai, militar de carreira do exército brasileiro,

foi o responsável em grande parte por sua formação cultural não-escolar, especialista em

instalações elétricas e destruição de pontes, foi por meio dele que travou contato desde cedo

com obras clássicas da literatura mundial (Dante Alighieri - A Divina Comédia e Gógol -

O Nariz e O Inspetor Geral ), além de equipamentos como dínamos, motores, teodolitos,

tanques de guerra, juntamente com o gosto por viagens motivadas pelas transferências

comuns na profissão.

Em seu pai sempre sentiu uma tensão entre a ordem (educação tradicional e o

rigor militar) e o caos (gosto pela liberdade e a educação informal - museus, bibliotecas e

parques).

Sua mãe – filha de uma operária de fábrica, viúva, católica e politicamente engajada –

estudou até a 7a série no Colégio Tiradentes (colégio militar de referência em Belo Horizonte

– MG) e depois ingressou no curso técnico de enfermagem. Após a conclusão do curso

passou a trabalhar no Hospital da Polícia Militar. Pessoa centrada, organizada e econômica,

que contribui em sua vida na espiritualidade e senso de obrigação, respeito e cuidado.

Na educação escolar primária um dos fatos que considera relevante para compreensão

do seu interesse por ciências aconteceu no início dos estudos na Escola Estadual Dr. Alfredo

Inácio Trindade na década de 1970, São Paulo. Em uma das lições escolares de Geografia,

registrada pela memória, era convidado pelo título: “O Nosso Endereço no Universo”, a
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realizar uma viagem que partia da rua de sua casa e se elevava em direção ao confins da

galáxia, devendo registrar os lugares associando-os ao seu endereço.

A opção definitiva pelas ciências estranhamente se manifestou alguns anos mais

tarde, a partir das aulas de Organização Social e Política Brasileira (OSPB) na sétima ou

oitava série do Primeiro Grau. Como tarefa semanal os alunos deveriam fazer a leitura

de uma matéria de um jornal de circulação nacional, e depois recortar a que mais os

interessassem, colá-la no caderno, com um breve resumo a ser apresentado e discutido em

sala de aula (e esclarecido posteriormente pelo professor em classe).

A atividade "de recorte-cola, resuma e explique", transformou-se posteriormente em

hábito e a matérias lidas naquela época colaborariam decisivamente com sua identificação

com as disciplinas de História e de Física (Disciplina que mais tarde escolheria como objeto

de estudo na graduação). Uma das matérias jornalísticas tratava da queda do Xá Reza

Pahlavi, monarca do Irã e a outra sobre a Usina de Angra dos Reis.

O breve relato das influências e trajetórias de vida do autor demostram de forma

simples a importância de escola e como algumas atividades podem ter papeis importantes

nas escolhas e interesses futuros dos estudantes. Na sequência veremos outros fatos

impactantes na vida do pesquisador-professor associados a sua formação acadêmica.

4.1.2 A formação acadêmica e a trajetória como professor

Graduado em Licenciatura Plena em Física pela Universidade de Taubaté (1989),

foi aluno do professor Demétrio Delizoicov (na disciplina Instrumentação para o ensino de

física) e teve o primeiro contato com materiais do Grupo de Reelaboração do Ensino de

Física da USP - Gref.

Atualmente professor titular de cargo efetivo da Secretaria da Educação do Estado

de São Paulo, com exercício na Escola Estadual Ryoiti Yassuda, escola de tempo integral,

leciona as disciplinas de Física e Química (Núcleo Comum).

A partir dos hábitos adquiridos na infância e adolescência, guarda um profundo in-

teresse pela pesquisa de materiais alternativos para o ensino, uso de tecnologia na educação

e Astronomia. Mantém-se sempre motivado na busca de métodos para o aperfeiçoamento

de sua postura como professor e educador.

Iniciou sua carreira na Secretaria de Estado da Educação aos vinte anos de idade
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como escriturário efetivo, admitido por concurso (1986). Função na qual permaneceu por

quatro anos, e que lhe valeu conhecimentos úteis de administração pública e trâmites

burocráticos de projetos e documentos.

Após sua formatura como licenciado em Física, em 1989, exonerou-se do cargo

de escriturário e deu início a carreira no magistério público estadual no Ensino Médio,

permanecendo em uma mesma escola por cerca de dez anos, a EE Dr. Alfredo Pujol, em

Pindamonhangaba-SP.

Na EE Dr. Alfredo Pujol, escola tradicional e uma das mais antigas da cidade teve

contato com materiais de laboratório arquivados no porão da escola, em muito bom estado,

os quais faziam parte do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio - PREMEM,

da década de 70, caixas do FUNBEC e PSSC.

A partir da descoberta desses materiais, passou a pesquisar em sebos e outras

escolas conteúdos semelhantes e práticas experimentais em Ensino de Física, durante o

período de permanência na EE Dr. Alfredo Pujol realizou curso de aperfeiçoamento em

eletricidade, Física Moderna e Práticas de laboratório em instituições conceituadas como

UNESP – Guaratinguetá-SP (onde conheceu e foi aluno do professor Alberto Gaspar),

curso de aperfeiçoamento em Ensino de Física no ITA – Instituto Tecnológico Aeroespacial

de São José dos Campos (no qual conheceu e teve palestras com as professora Rachel

Gevertz (IBECC) e Beatriz Alvarenga) e cursos de Tecnologia e Informática oferecidos

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Nos anos 2000, concorreu à vaga de professor assistente técnico pedagógico de

tecnologia (ATPC - NRTE) na diretoria de ensino da Região de Pindamonhangaba

(Pindamonhangaba, Taubaté, Guaratinguetá), sendo aprovado, passou a atuar como

capacitador em tecnologia educacional para professores em convênios entre o Governo

Estadual de São Paulo e Governo Federal, Mec-PROINFO.

Em 2007, foi convidado a compor a equipe de Física da Coordenadoria de Estudos

e Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na

cidade de São Paulo, para inicialmente auxiliar na leitura crítica da proposta Estadual de

Ensino de Física (2008), onde permaneceu por um ano.

Retornando à Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, atua como professor e

posteriormente em nova função, PCNP - Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico da
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disciplina de Física da Diretoria de Ensino Região Pindamonhangaba, sendo responsável

por ministrar cursos e auxiliar na implementação do Currículo Estadual de Física nas

escolas estaduais dos municípios de Tremembé, Pindamonhangaba, Santo Antônio do

Pinhal, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí.

Em 2012, após mais de dez anos envolvido em cursos de treinamentos de professores

ou atividades de gestão de tecnologia, retorna de forma definitiva à sala de aula como

professor para participar da implementação do programa de ensino integral do Estado de

São Paulo.

Após seleção de professores ocorrida na diretoria de Ensino de Pindamonhangaba é

designado como professor para uma das dezesseis escolas pioneiras para do projeto piloto

de Ensino Integral do Estado, implantado na EE Ryoiti Yassuda, na qual permanece até os

dias atuais, como professor de Física, Química (Núcleo Comum) e Orientação de Estudos,

Preparação Acadêmica e disciplina eletiva (Parte diversificada).

Na seção seguinte traçaremos o perfil da escola e das turmas nas quais o produto

foi aplicado.

4.1.3 As turmas da aplicação e a escola

A aplicação do produto se deu em uma escola pública estadual, na cidade de Pin-

damonhangaba, Estado de São Paulo. A escolha do conteúdo - Astronomia - foi realizada

tomando-se por base o currículo oficial do Estado de São Paulo que estabelece o ensino

da Astronomia como obrigatório na disciplina Física no Ensino Médio por meio do eixo

temático Universo, Terra e vida, em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN+).

A escola de aplicação situa-se em um bairro da área central da cidade, com clientela

de classe média, em um total de 310 alunos (admitidos na escola sem “vestibulinho” ou

qualquer outra forma de seleção classificatória) . A pesquisa foi realizada com alunos dos

primeiros anos do Ensino Médio (três turmas, aproximadamente 100 alunos, faixa etária

entre 14 e 15 anos), no período de 23 de outubro a 20 de novembro de 2018 (nas aulas de

laboratório), período diurno.

A escola de aplicação se caracteriza por ser de Ensino Médio em tempo integral.
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Os alunos permanecem diariamente na escola por 9h (entrada as 7h45min e saída as

16h45min), tendo todos os dias cinco aulas no período da manhã e quatro aulas no período

da tarde. Intervalos para lanche após a terceira aula da manhã (15 min), almoço (1 h) e

lanche da tarde após as duas primeiras aulas da tarde (15 min).

A escola conta com espaço exclusivo para aulas de laboratório, sendo um laboratório

denominado “laboratório molhado”, onde ocorrem aulas de Biologia e Química e outro

denominado “laboratório seco”, onde ocorrem as aulas de Física e Matemática.

As aulas de laboratório fazem parte do currículo da escola (parte diversificada),

com uma aula semanal atribuída para cada professor das disciplinas de Matemática, Física,

Química e Biologia das primeiras e segundas séries do Ensino Médio.

Para melhor aproveitamento das aulas, as entradas no laboratório são organizadas

por turmas (alunos de números impares e pares), revezando-se a cada semana uma

das turmas (entrando 20 alunos em cada laboratório simultaneamente no mesmo dia e

permanecem nos laboratórios duas aulas por disciplina).

Uma parte das atividades realizadas no laboratório já vem indicadas no caderno

do aluno (uma pequena apostila com textos, questões e práticas sugeridas pelo currículo

estadual, distribuída a todos os alunos como material didático), porém o professor tem

liberdade de propor outras atividades de forma complementar ou de aprofundamento os

conteúdos segundo suas necessidades, desde que obedecendo ao currículo o caderno do

aluno apresenta o conteúdo mínimo a ser trabalhado.

A maioria das práticas utilizam materiais simples (de baixo custo) e tem foco na

explicação do fenômeno com o uso de um roteiro básico “ Mãos à obra” e um conjunto de

perguntas a serem respondidas pelos alunos para reflexão sobre o experimento.

Como um dos objetivos associado à prática do professor busca-se verificar a

pertinência da utilização de um produto educacional baseado no funcionamento de um

radiotelescópio didático e outros materiais de apoio, tais como: o espectroscópio e luxímetro

digital, como forma de favorecer a prática do professor no Ensino Médio, na construção de

relações entre a Física, tecnologia, sociedade e o cotidiano dos estudantes promovendo a

Alfabetização Cientifica.
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4.2 Construção da SEI

A sequência de ensino investigativa foi idealizada para ser desenvolvida em três

encontros, sendo cada encontro de duas horas-aulas (totalizando seis tempos de aulas),

correspondendo o conjunto de aulas à aplicação dos princípios que fundamentam uma SEI:

o problema para a construção do conhecimento; a passagem da ação manipulativa para

a ação intelectual na resolução do problema; a tomada de consciência e a construção de

explicações; conforme descrito na Seção 2.2.1- Etapas da construção de uma Sequência de

Ensino Investigativa.

Relatamos anteriormente, no capítulo introdução, que a motivação para construção

da SEI nasce de uma série de questões não respondidas em uma atividade de pesquisa

escolar proposta em sala de aula e como forma de abarcar algo que fosse comum a todas

as questões, o professor optou por uma sequência que relacionasse objetos astronômicos e

a luz por eles emitida, começava-se assim a desenhar os caminhos para o cumprimento da

primeira fase da SEI: a formulação de problema a ser investigado - Luz, Objetos Celestes

e a Constituição do Universo.

A segunda etapa de uma SEI é a passagem da ação manipulativa à construção do

conhecimento, nessa fase ocorreu ao professor desviar-se de atividades do tipo construção

de textos ou imagens, situação que deu origem aos questionamentos iniciais dos alunos,

propondo assim, algo que pudesse ser realizado em laboratório. Considerou a princípio o

uso de observações com telescópios ópticos porém, assumindo que o produto devesse ser

de fácil replicação e após algumas pesquisas: Lattari e Trevisan (2001) e Fernandes(2007)

entre outros, decidiu-se pela construção e uso de um radiotelescópio de baixo custo (antena

tipo banda KU de 60 cm de diâmetro) e a simulação utilizando lâmpadas e observações

do Sol com o radiotelescópio.

Para garantir a interação aluno-aluno durante a realização das atividades, cada

uma das etapas da investigação foi pensada de modo que, os estudantes sempre estivessem

reunidos em pequenos grupos, alternando-se entre bancadas com equipamentos em sistema

de rodízio, para a análise do problema. Além da utilização do radiotelescópio a SEI também

prevê o uso de espectroscópios e um aplicativo digital rodando em um smartphone que faz

a leitura da intensidade de luz - luxímetro digital.

As terceira e quarta etapas da SEI foram garantidas no momento do planejamento
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ao se pensar na inserção de um jogo de cartas com estrelas, nebulosas e dados pertinentes

a investigação realizada. Na terceira etapa, ao trabalhar com as cartas, os estudantes são

levados a rever suas medidas e avaliar seus procedimentos e conclusões. Na quarta etapa,

novamente as cartas funcionam de modo a auxiliar na explicitação de pensamento e como

suporte para as explicações da solução obtida para o problema.

4.3 Instrumentos de pesquisa qualitativa

Para obtermos as respostas necessárias sobre a pertinência da utilização do produto

educacional e suas contribuições para o ensino optamos quanto a coleta de dados por uma

abordagem de pesquisa qualitativa. De acordo com Godoy (1995)

. . . a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ ou medir os eventos
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados.
Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo
à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados
descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato
direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender
os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes
da situação em estudo.

A pesquisa tem como foco a análise e autorreflexão sobre a prática do professor em

sala de aula e a prática de laboratório no ensino de Astronomia, tendo como característica

preponderante o uso de dados em sua maioria descritivos. Buscar “a descrição minudente,

cuidadosa e atilada é muito importante; uma vez que deve captar o universo das percepções,

das emoções e das interpretações dos informantes em seu contexto” (CHIZZOTTI, 1991,

p. 82).

A atividade proposta tem um caráter de pesquisa indutiva, em que os estudantes à

vista de uma situação problema fazem observações, registram dados, formulam hipóteses,

explicitam o que pensam sobre as causas dos efeitos observados, buscam confirmar suas

hipóteses e previsões e apresentam uma solução para o problema.

No delineamento da pesquisa utilizou-se da “ observação participante”, definimos

aqui a observação participante como a pesquisa na qual o observador está inserido na

comunidade que se quer pesquisar. Segundo Correia, 1999, p. 31.

A Observação Participante é realizada em contacto direto, frequente e
prolongado do investigador, com os atores sociais, nos seus contextos
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culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa. Requer
a necessidade de eliminar deformações subjetivas para que possa haver a
compreensão de factos e de interações entre sujeitos em observação, no
seu contexto.

Apoiamo-nos também em Bauer e Gaskell (2017), para quem a geração de dados se

dá pela observação sistemática e coleta de documentos e a análise de dados pela codificação

e indexação, reforçado por Zabalza (2002) que diz que os instrumentos para obtenção de

dados na pesquisa se constituem de “produções e registros dos alunos durante as atividades

e apontamentos do professor-pesquisador na forma de diários”.

Ao professor-pesquisador coube o papel de articulador do conhecimento durante o

percurso da SEI, oportunizando a interação entre indivíduos e grupos, favorecendo a troca

de experiências e aprendizagem por meio da realização de atividades (individuais e em

grupos), a partir da manipulação de um radiotelescópio didático, observação do espectro

visível do Sol e vários tipos de lâmpadas elétricas e medidas de temperatura, luminância e

sinais eletromagnéticos.

O uso do radiotelescópio didático, espectroscópio e luxímetro, conforme proposto na

atividade, mostrou-se bastante aberta, aproximando-se do grau IV, em que os estudantes

a partir de um problema e de materiais disponibilizados pelo professor organizam-se para

solucionar o problema, superando o uso menos engajado apresentado pelas práticas de

laboratório como o proposto no grupo I.

As dinâmicas utilizadas durante as atividades, foram fortemente acompanhada pelo

professor, que tanto no começo quanto ao final de cada prática abriu espaços para análise

e debate dos principais tópicos estudados, visando a avaliação do produto e verificação da

aquisição de conhecimentos científicos pelos alunos.

Como uma pesquisa de caráter qualitativo, foi dada especial atenção as perguntas

formuladas pelos estudantes e pode-se constatar durante o processo a qualidade e quanti-

dade com as quais foram feitas, fato considerado um indicativo positivo pelo professor.

No próximo capítulo verificaremos como se deu o desenvolvimento da atividade,

faremos análise dos resultados e o estabelecimento de paralelos entre a atividade de

observação e as medidas realizadas em laboratório com lâmpadas.
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5 Desenvolvimento da Atividade Investiga-

tiva

5.1 Construção dos experimentos que compõem a atividade

Os equipamentos apresentados a seguir tem como finalidade complementar o

currículo de Física do primeiro ano do Ensino Médio em sua parte experimental, propiciando

aos estudantes uma forma concreta de vivência e observação de um fenômeno associado

à Astronomia - a captação da luz como fonte de informação de estrelas e outros objetos

celestes - associando ciência, tecnologia e materiais do cotidiano dos alunos. Na seção

apêndice B disponibilizamos um roteiro completo da montagem e características dos

componentes como orientação para o professor.

Ao indicar o uso do radiotelescópio como atividade inicial de observação astronômica,

não desconsideramos o potencial didático das observações a olho nu ou com o uso de

telescópios ópticos e o fascínio que podem causar. De modo que, se o professor ou escola

tiverem essa prática de observação já consolidada em suas rotinas, podem incluir o uso do

radiotelescópio como uma forma de ampliar os conhecimentos dos estudantes a respeito da

observação em outras faixas do espectro eletromagnético, suas representações e modelagem

matemática.

Consideramos o experimento apresentado como uma atividade inicial de radio-

astronomia que tem a princípio o objetivo de fomentar a aprendizagem de Física e de

Astronomia na série inicial do Ensino Médio, utilizando-se de um ambiente de simulação

realista no qual os sinal de ondas eletromagnéticas são obtidos a partir de lâmpadas

previamente escolhidas pelo professor e apresentadas em uma situação problematizada.

Diferente de outros trabalhos que tratam do uso de radiotelescópios didáticos como equipa-

mento de aquisição de medidas quantitativas, tais como, os trabalhos de Lattari e Trevisan

(2001), Fernandes (2007), Araújo 1 (2017), Pinto 2 (2018) entre outros, que podem ser bem

aproveitados nas 2a. e 3a. séries do Ensino Médio, aprofundando conceitos de ondas e suas

1 Dissertação e projeto de radioastronomia http : //tede2.uefs.br : 8080/handle/tede/644
2 artigo de uso de radiotelescópio medidas http : //www.scielo.br/pdf/rbef/v40n2/1806−1117−rbef−

40 − 02 − e2312.pdf
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aplicações, os quais recomendamos para professores que quiserem seguir aprofundando nas

aplicações de radioastronomia.

Figura 11 – Imagem dos arredores do buraco negro localizado no centro da ga-
láxia M87, Event Horizon Telescope Collaboration. Fonte: https :
//revistapesquisa.fapesp.br/2019/04/10/a − primeira − imagem − dos −
arredores− de− um− buraco− negro/.

No radiotelescópio não temos acesso direto à imagem dos objetos observados, o

que percebemos são alterações na frequência, amplitude ou duração dos sinais das ondas

emitidos pela fonte de radiofrequência. Os sinais recebidos podem ser transformados em

gráficos ou modelados matematicamente para que tenhamos uma representação gráfica dos

objetos pesquisados. Por exemplo, como recentemente vimos na construção da primeira

“fotografia” de um Buraco Negro, figura 11, a imagem apresentada e o resultado do

processamento de dados e modelagens a partir de um grande arranjo de radiotelescópios

(EHT 3).

Os materiais escolhidos para a pesquisa, antena parabólicas, cabos e conexões,

receptor de sinal de canal por assinatura, satellite finder, lâmpadas fluorescentes, lâmpada

de luz negra, lâmpadas incandescentes, espectroscópio e aplicativo de celular, auxiliam no

processo de AC uma vez que oportunizam a compreensão de conceitos científicos presentes

no cotidiano dos estudantes e permitem uma reflexão sobre as relações CTSA.

3 O projeto Telescópio Horizonte de Eventos (EHT), consórcio internacional que une oito observa-
tórios de radioastronomia espalhados dos Estados Unidos ao polo Sul do planeta, funcionando
em rede como se fossem um único radiotelescópio com o tamanho aproximado da Terra. Fonte:
https : //revistapesquisa.fapesp.br/2019/04/10/a − primeira − imagem − dos − arredores − de −
um− buraco− negro/
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Na proposta de atividade os materiais também funcionam como uma forma de

promover o engajamento dos estudantes na resolução do problema, pois são atrativos, de

fácil conexão e pertencentes ao cotidiano destes.

5.1.1 Construção do Radiotelescópio

De modo geral, telescópios ópticos não figuram como material de laboratório

para o uso em aulas de Física. Sendo assim, esse trabalho também funciona como uma

forma de superar as dificuldades impostas aos professores que queiram fazer observações

astronômicas e não dispõem de telescópios ópticos particulares ou no acervo da escola. O

uso de um radiotelescópio, figura 12, e outros equipamentos simples servem para introduzir

os estudantes no mundo da observação astronômica ou pelo menos simular de modo

realista como as observações com radiotelescópio acontecem e que tipo de informação delas

são advindas. A descrição completa dos equipamentos está disponível no Apêndice B -

Radiotelescópio didático.

Figura 12 – esquema do Radiotelescópio 1. Fonte: adaptado de Simuladores experi-
mentais de radiotelescópios para o ensino de Astronomia no nível médio,
http : //tede2.uefs.br : 8080/handle/tede/tede/644, a ligação dos cabos e
equipamento ocorre conforme a ilustração.
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O sistema que compõe o radiotelescópio didático pode ser construído com uma

antena parabólica tipo KU de 60cm de diâmetro (geralmente utilizadas por canais de TV

por assinatura), de um LNB (low noise block) peça localizada no foco da antena, Satellite

Finder equipamento usado para indicar variação de sinal de ondas eletromagnéticas que

chegam a antena, fonte de alimentação (pode ser o próprio receptor de sinais comercial ou

fonte de tensão continua de 13V, ou ainda duas baterias de 9V, ligadas em série, neste

caso será necessário construir um Choque de RF 4), cabos e conectores, conforme a figura.

Figura 13 – Esquema de Choque RF. Fonte: adaptado de Simuladores experimentais
de radiotelescópios para o ensino de Astronomia no nível médio, http :
//tede2.uefs.br : 8080/handle/tede/tede/644

5.1.2 Construção do Espectroscópio

O espectroscópio, figura 14, é um dispositivo conhecido de muitos professores

utilizado nas aulas de Ciências no Ensino Fundamental ou Física do Ensino Médio para

explicar a decomposição da luz, quando se quer introduzir conceitos básicos de óptica física,

geralmente, associado ao experimento de decomposição da luz de Newton, em substituição

ao prisma de base triangular. Basicamente construído por uma caixa ou tubo no qual

em uma face encontra-se uma fenda e na face oposta uma abertura com uma grade de

difração ou pedaço de CD/DVD cumprindo o mesmo papel de separar os espectros da

luz (no apêndice A, deixamos uma indicação de roteiro e link para construção de um

espectroscópio).
4 O Choque de RF é uma bobina com cerca de 20 voltas de fio esmaltado em torno de um tubo isolante

de 1 cm de diâmetro, por exemplo um tubo de caneta. Um dos lados da bobina é soldado ao fio central
do cabo coaxial e a outra extremidade da bobina se conecta a malha do cabo tendo entre capacitor
cerâmico de 10 nF x 100V, ligado a duas baterias de 9V ligadas em série
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Figura 14 – Espectroscópio. Fonte: o autor

No experimento apresentado em nossa SEI pretende-se ir um pouco mais longe.

O que se quer discutir vai além da decomposição da luz em cores, queremos tratar das

linhas que se formam no espectro, figura 15, e como elas são utilizadas na Astronomia

para determinar os tipos de elementos químicos que podem ser encontrados nas estrelas, a

quantidade de massa de uma estrela em comparação ao Sol, a temperatura da superfície

de uma estrela e seu estágio de vida e destino final.

Figura 15 – linha no espectro de absorção de uma fonte de luz. Fonte:
www.astro.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm

5.1.3 Luxímetro digital

Fontes de luz exatamente iguais, nas mesmas condições têm a mesma leitura de

espectro, ou seja, quando têm sua luz decomposta por meio de um prisma ou espectroscópio,

apresentam o mesmo resultado (igual padrão de linhas no espectro). Porém, o que acontece

com o brilho dessas mesmas fontes se estivessem em distâncias muito diferentes?
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A luminosidade das estrelas é uma propriedade intrínseca da estrela, descrita por

sua potência e independe da distância. Tanto maior é a luminosidade quanto maior for o raio

e a temperatura da estrela (lei de Stefan-Boltzmann). Já o brilho aparente (Fluxo estelar

medido a partir do nosso ponto de observação, correspondente a Energia/segundo/(área

da esfera com raio igual à distância da estrela) varia de modo inversamente proporcional

ao quadrado da distância) (OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 2004), figura 16.

Figura 16 – Brilho aparente de uma fonte de luz como as estrelas, in-
versamente proporcional ao quadrado da distância. Fonte:
www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aulafotom.htm

Assim uma das maneiras de inferir a distância de fontes de luz como as estrelas é

pela medida do brilho aparente, conteúdo que por meio do luxímetro digital é possível

introduzir durante a investigação.

O uso do Luxímetro digital como um aplicativo de smartphone também permite

aproximar os alunos da atividade, uma vez que traz para o laboratório um dispositivo tão

presente em seu cotidiano e abre espaço para discussão do uso desse recurso na sala de

aula e também como aparato tecnológico.

Para estimar medidas da luz emitida pelas lâmpadas, utilizaremos o aplicativo

para Smartphone Luxímetro Dr. LED R©, figura 17, app desenvolvido para smartphone e
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tablet pela empresa Trust Iluminação utilizando o sensor da câmara fotográfica é capaz de

medir o valor da iluminância 5. É possível ajustar os valores, se necessário, utilizando a

barra “calibrador” deslizando-a para a direita ou esquerda até ajusta-lo. Em nosso caso,

regulamos a escala tomando por base a Luz do Sol em um dia claro e atribuindo a ela o

maior valor.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado diretamente no smartphone:

https://trustiluminacao.com.br/home

Figura 17 – Aplicativo Dr Led, fonte: https://trustiluminacao.com.br/home

5.1.4 Lâmpadas e Luminárias

A grande variedade de tipos de lâmpadas que podem ser levadas para a investigação

fazem desse dispositivo um fator motivador para os alunos. Inicialmente a proposta foi

pensada para ser trabalhada com apenas quatro lâmpadas (uma luz negra, uma incandes-

cente, uma fluorescente e uma de LED), porém, a medida que os alunos demonstraram

mais e mais interesse na investigação dos espectros ampliamos o leque de modelos apenas

para observação, sem prejuízo da proposta inicial. Alguns alunos chegaram até a sugerir

a observação de chamas de velas com o espectroscópio para comparação com a luz das
5 A Iluminância tem como unidade o lux (lx) e indica o fluxo luminoso de uma fonte de

luz que incide sobre uma superfície situada à uma certa distância da fonte de Luz. Fonte:
www.vivadecora.com.br/pro/iluminacao/conceitos− luminotecnicos/
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lâmpadas, optamos por não realizar essa comparação para não nos afastarmos da proposta

inicial da situação-problema.

Como os equipamentos devem ser distribuídos em bancadas, com quatro luminárias

de mesa ou Plafonier já é possível realizar o experimento. Sugerimos nesse caso duas

luminárias para a bancada do radiotelescópio, uma exclusiva para a lâmpada incandescente

(pois atinge temperaturas altas rapidamente) e outra para ser utilizada com as lâmpada frias

(LED, negra e fluorescente), as outras duas luminárias devem ocupar as bancadas para a

observação com o espectroscópio (uma bancada com uma luz fluorescente e outra com luz de

LED). Neste tipo de arranjo, ao se passar pela bancada do radiotelescópio, os alunos devem

fazer a leitura com o espectroscópio das luzes incandescente e negra. Em nosso arranjo

experimental optamos por utilizar um total de seis luminárias, distribuídas em três bancadas.

A quarta bancada é utilizada somente para a montagem dos espectroscópios, sendo possível

fazer a leitura da luz negra e da luz fluorescente nas bancadas de espectroscópios.

Algumas das possíveis relações obtidas pelos alunos devem levar em consideração

o cruzamento das informações do radiotelescópio, luz decomposta no espectroscópio e

características das lâmpadas. A tabala a seguir indica uma das combinações possíveis.

Lâmpadas Objetos Celestes Justificativa para a escolha da lâmpada
Fluorescente
Branca

Sol A Intensidade das cores do espectro, o sinal
intenso no radiotelescópio, a apresentação
das mesmas cores apresentadas pelo espec-
tro da luz do Sol. Características de uma
estrela jovem ou de meia idade segundo o
diagrama H-R

Incandescente Antares Em comparação com a Fluorescente
Branca, apresenta menor intensidade de
sinal no radiotelescópio, dissipa mais ener-
gia em forma de calor que luz, espectro
mais intenso no vermelho. Os alunos po-
dem associar a luz mais avermelhada com
a evolução para os estágios finais de vida
de estrelas.

LED Sem correspon-
dência

não emite sinal observável no radiotelescó-
pio

Fluorescente Luz
Negra

Cabeça de Bruxa
e Rigel

espectro em uma faixa mais próxima ao
Azul e Violeta. A luz azul é um indicativo
de estrelas jovens (brancas azuladas) com
forte emissão de luz ultravioleta.

Tabela 2 – Tabela justificativa lâmpada e estrelas, fonte: o autor
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As lâmpadas fluorescente branca e incandescentes devem gerar dúvidas entre os

alunos para atribuição das melhores cartas correspondentes, dúvidas que podem ser sanadas

com a busca de maiores informações a respeito da características das estrelas e sequência

principal no diagrama H-R. O luxímetro também pode ser um elemento importante para

auxiliar na escolha diferenciando estrelas mais jovens ou mais velhas por meio da relação

Luminosidade x Temperatura. Não se espera que de imediato os alunos tragam todas as

conclusões e a resolução instantânea.

5.1.5 As Cartas

As cartas propostas na investigação, figura 18, são elementos aglutinadores de

todas as etapas da SEI. As informações presentes nas cartas-objetos celestes, descritas de

forma pictográfica transmitem aos alunos as características observáveis de cada objeto e

o que deve ou pode ser comparado às características das lâmpadas: intensidade do sinal

eletromagnético, brilho aparente, temperatura da superfície da estrela, cores decompostas

no espectro.

Novamente aqui trazemos elementos do cotidiano dos estudantes presentes em

videogames ou jogos tipo Trunfo comuns em atividades das séries inicias - a leitura

de imagens. As cartas ao mesmo tempo que funcionam como elo de ligação entre as

observações realizadas nos aparelhos, as hipóteses inicialmente lançadas pelos grupos e a

situação-problema também fornecem ao professor os elementos para intender as opções

que os alunos fizeram no momento de resolução do problema.
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Figura 18 – Cartas com características da estrelas e lâmpadas disponíveis. Fonte: o autor

A carta dúvida (sinal de interrogação) deve ser utilizada quando os alunos entende-

rem que não existir correspondência possível entre uma das lâmpadas e nenhum um dos

objetos celestes.

5.2 Etapas da Sequência de Ensino por Investigação

As etapas da SEI que apresentaremos a seguir, foram definidas com base na

fundamentação teórica discutida na seção 2.2. Nesse sentido, a primeira etapa tem por

finalidade a familiarização do aluno com o equipamento, para em seguida ser realizada

a problematização. A segunda etapa diz respeito à passagem da ação manipulativa à

intelectual, elemento que propicia a formulação de novas hipóteses, que levam a novas

manipulações mais cuidadosas e essas a hipóteses mais refinadas. A terceira etapa permite

a tomada de consciência dos atos do processo de resolução, de modo que o conhecimento

possa ser construído pela consciência do que se faz ou do que se analisa. A quarta etapa é

a explicação científica do problema, etapa na qual os estudantes passam a se referir aos

fenômenos como elemento do problema ou buscam novas palavras para descrevê-lo.

Na sala de aula a construção coletiva se dá por meio da participação ativa dos

estudantes na interação aluno-aluno, sendo o professor um facilitador da aprendizagem

por meio da proposição de questões reflexivas, estimulando a argumentação e favorecendo

um ambiente encorajador à participação.
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A aplicação da SEI ocorreu nas aulas de laboratório, para tanto, substituímos a

abordagem tradicional, com roteiro prévio de atividades a serem realizadas passo-a-passo

pelos alunos, pela modalidade Laboratório Investigativo de modo a favorecer a AC.

A sequência investigativa foi idealizada para ser desenvolvida em três encontros,

cada encontro correspondente a 2 horas-aula, totalizando seis horas-aula ao final da SEI.

As etapas 1 e 2, são compostas de duas aulas cada uma, totalizando quatro aulas. A etapas

3 e 4 realizadas nas duas últimas aulas restantes.

Durante a realização das atividades o professor deve procurar enfatizar, a partir

das falas dos alunos, os conteúdos que tratem dos temas: ondas eletromagnéticas, carac-

terísticas das estrelas, espectro visível e invisível da luz, o Sol como uma fonte de ondas

eletromagnéticas, História da Radioastronomia, classificação de estrelas (diagrama H-R),

Objeto Celestes do Céu profundo - DSO, equipamentos da pesquisas astronômicas na

atualidade – radiotelescópio, espectroscópio, computação e o uso de modelos matemáticos.

Como forma de avaliação da Sequência e do aproveitamento dos alunos o professor

deve promover um debate a respeito das potencialidade do experimento, e sobre os novos

conceitos adquiridos e a relação experimentos e cotidiano.

As avaliações também devem acontecer a cada encontro por meio a análise do resgate

das memórias das aulas anteriores, pesquisas realizadas pelos alunos e seus depoimentos

ao longo do processo.

Ao final da SEI espera-se que os alunos tenham vivenciado por meio da sequência

a experiência de elaborar e verificar suas hipóteses, trabalhar em grupos colaborativos,

gerenciar informações e coleta de dados, comparar e classificar segundo conceitos físicos e

reconhecer que a luz de lâmpadas e de estrelas tem natureza eletromagnéticas.

No primeiro encontro o professor apresenta os equipamentos a serem utilizados

durante a sequência investigativa concentrando-se nas informações básicas para que os

estudantes possam operar os equipamentos com segurança.

5.2.1 1a. Etapa: Conhecendo os equipamentos

Como relatamos anteriormente, nessa etapa o objetivo é apresentar aos alunos o

equipamento para promover seu engajamento na atividade. A apresentação do equipamento

pelo professor deve ocorrer de modo dinâmico e não unicamente demonstrativo, para tanto,
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indicamos uma abordagem também problematizada, na qual, o aluno é instigado a pensar

a respeito das questões: O que acontece ao apontarmos o radiotelescópio para o Sol? E

para outras direções do céu? Ou para uma parede? Ou para uma pessoa?

Essas primeiras perguntas possibilitam ao professor que, além de apresentar os

equipamentos, possa também avaliar inicialmente os conhecimentos prévios dos alunos,

aproveitando para solicitar que os estudantes se organizem em grupos para que lancem

suas primeiras hipóteses.

Cabe ao professor convidar os alunos para ligarem os cabos e fontes estimulando-os

à interagirem bastante com os equipamentos e aproveitar o momento para apresentar o

dispositivo radiotelescópio didático e seus componentes.

Sugere-se ao professor, circular entre os grupos estimulando-os a formularem suas

primeiras hipóteses com base em seus conhecimentos e à vista do equipamento, podendo

em seus grupos argumentar e refutar hipóteses entre si livremente.

Após o estabelecimento das primeira hipóteses dos alunos, o professor deve iniciar

um segundo momento da primeira etapa, que consiste na verificação e validação das

hipóteses apresentadas enunciando a pergunta: Utilizando o equipamento disponível, como

é possível verificar a validade de suas hipóteses?

Pode ocorrer que algum dos participantes responda de forma direta e literal a per-

gunta do professor, provavelmente dizendo simplesmente: Testando com o radiotelescópio.

Nesse momento é papel do professor intervir perguntando: Como? Levando os estudantes

à pensarem na organização e montagem do arranjo experimental, e tudo mais que seja

necessário para verificar suas proposições.

Para encerramento da primeira etapa, o professor dever solicitar que os estudantes

relatem suas observações . Se necessário, lançar mão de algumas indagações para nortear

a conversa: O que acontece com o localizador de satélite ao apontar a antena para o Sol?

O mesmo ocorre quando a antena está apontada para uma região qualquer do céu? O que

ocorre ao se apontar a antena na mesma direção de outras antenas parabólicas da região?

Como se explica o que foi percebido ao apontar a antena nas várias direções testadas?

Ao final da primeira etapa o professor deve apresentar para os alunos o aplicativo de

celular - luxímetro digital - utilizado para fazer a medida de intensidade de luz produzida
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por uma lâmpada “Dr LED 6”, solicitando que na próxima aula pelo menos um dos alunos

de cada grupo tenha o instalado para realização de medidas experimentais.

5.2.2 2o. Etapa: Mergulhando no problema: Analisando, comparando,(re)fazendo

e pensando

Nessa segunda etapa, os alunos entram em contato com o problema principal da

SEI na qual devem experimentar a passagem da ação manipulativa a ação intelectual na

busca da resolução do problema.

Os conteúdos e temas que devem prevalecer nas conversas e investigações dos alunos

giram em torno dos assuntos: espectro visível da Luz, espectro eletromagnético, classificação

de estrelas, diagrama H-R, Objetos Celestes do Céu profundo - DSO, equipamentos e

pesquisas astronômicas – radiotelescópio, espectroscópio e luminância.

A segunda etapa começa com o professor fazendo o resgate da atividade realizada

na primeira etapa a partir da memória dos estudantes: Quais conclusões puderam ser

retiradas da atividade de reconhecimento do equipamento? O que aprenderam com processo

de organização do arranjo experimental? Quais foram os registros das atividades por eles

realizadas? O que mais lhes chamou a atenção durante a realização do experimento?

Após um breve relato dos grupos, inicia-se o segundo encontro. É bastante impor-

tante que os alunos estejam ciente da conexão entre todas as atividades realizadas durante

a SEI. O professor deve verificar que os alunos nos grupos estejam atentos e conscientes

do que estão fazendo, mantê-los engajados requer do professor habilidade e técnica que

se dá pelo direcionamento de perguntas articuladas as práticas e no momento certo para

boas realizações dos trabalhos.

Como essa aula é prevista para o espaço de laboratório os equipamentos devem

estar distribuídos por bancadas (que podem ser improvisadas com 4 ou 5 carteiras unidas

e dispostas para o trabalho em grupo). É importante garantir a boa condição prévia do

funcionamento dos equipamentos, de modo que o professor, intervenha o menos possível

durante a prática dos alunos.

Nessa atividade os alunos devem trabalhar em rodízios de estações. Na primeira
6 O Luxímetro Dr. LED da Trust Iluminação foi desenvolvido para auxiliar os profissionais no dia-a-dia,

que em muitos casos não dispõem de aparelho luxímetro, além da leitura o aplicativo oferece cálculos e
comparações com a tabela ABNT. Nota do fornecedor no site do aplicativo
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estação devem estar disponíveis para a investigação: o radiotelescópio, 01 lâmpada fluo-

rescente, 01 lâmpada de LED, 01 lâmpada Luz negra e 01 lâmpada incandescente7 e um

luxímetro (aplicativo no celular de pelo menos um dos alunos do grupo).

Na segunda estação ficam os materiais para montagem do espectroscópio didático.

(vide instruções e moldes nos anexos)

Na terceira estação dois espectroscópios montados e duas lâmpadas de tipos

diferentes (uma LED e uma fluorescente)

Na quarta estação dois espectroscópios montados e outras duas lâmpadas (uma

incandescente branca e fluorescente Luz Negra8)

Em cada bancada os alunos devem encontrar também oito cartões9 (4 cartões com

os tipos de lâmpadas, 3 cartões com os objetos celestes e uma carta dúvida).

A função dos cartões é dar suporte aos alunos para que possam explicitar suas

hipótese a respeito da correspondência entre a luz das lâmpadas e a luz dos corpos celestes.

O professor dá início à investigação relatando o problema a ser solucionado pelos

estudantes: É possível com lâmpadas representar estrelas e outros objetos celestes a partir

do estabelecimento de um modelo que leve em consideração o tipo de luz que elas emitem?

Qual tipo de lâmpada melhor representaria o Sol (incandescente, fluorescente, LED, etc.)?

E outros objetos?

Iniciada a pesquisa, o professor deve circular entre as bancadas para verificar o

andamento das observações de cada grupo e a sua coleta de dados, estando atento para

incentivar a percepção do alunos para dados mais relevantes e como podem ser organizados.

A participação do professor deve ser discreta, e ele não deve tomar o lugar dos

alunos na resolução de problema. Embora o material esteja organizado nas bancadas os

procedimentos de pesquisa devem ser estabelecidos pelos alunos, sem um roteiro prévio ou

indicações do professor.

7 lâmpadas incandescente ou halógenas podem ser muito quentes durante a operação, recomenda-se uma
luminária dedicada somente para esse tipo de lâmpada para que os alunos não corram risco ao tentar
retirá-las durante a atividade.

8 O professor pode ao seu critério aumentar o número de tipos de lâmpadas por bancadas, caso tenha
facilidade para obtê-las e instalações elétricas compatíveis, a indicação de pelo menos duas lâmpadas
por bancada é sugerida apenas para facilitar (e baratear) o experimento.

9 Os cartões são cartas descritivas, tipo trunfo, contendo informações iconográficas a respeito de corpos
celestes e espaços em brancos para informações correspondentes aos diferentes tipos de lâmpadas.
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Uma variável importante na medida do sinal é a distância e a posição de apon-

tamento da lâmpada em relação ao disco da antena. Essa é uma das informações que o

professor não deve fornecer, mas observar se durante a realização do experimento os grupos

a percebem. Manter a mesma posição entre as trocas de lâmpadas é uma das garantias da

confiabilidade dos dados obtidos.

O mesmo ocorre com o Luxímetro: a distância entre o sensor e a luz é algo

importante a ser observado.

Na bancada 1 - No radiotelescópio, para padronizar as leituras no Sat finder é

interessante combinar com todos os grupos que regulem o ponteiro para iniciar na posição

2 da escala, isso facilitará a discussão de resultados posteriores entre os grupos ao final da

investigação.

Na bancada 2 - Na construção do Espectroscópio, o olhar do professor deve estar

voltado para o cuidado na construção do aparato, e na verificação se os grupos seguem

corretamente as instruções de montagem e se conseguem perceber que a qualidade de suas

medidas do espectro da luz estão diretamente relacionadas com a qualidade da montagem

de seu instrumentos.

A atividade de coleta de dados do segundo encontro deve terminar quando todos os

grupos retornarem às suas bancadas de origem, e se debruçarem sobre a questão problema,

só que agora respondendo-a com base nos dados recolhidos ao longo da investigação.

O professor pode animar o debate encaminhando algumas questões sobre os pontos

observados por eles durante a investigação, auxiliando-os a explicitarem seus pensamentos,

tais como: Lâmpadas diferentes emitem sinais diferentes? Lâmpadas que tem a mesma

intensidade de luz podem emitir sinais com intensidade diferente? Olhando somente para

o ponteiro do Satellite Finder no radiotelescópio é possível identificar a lâmpada que o

ilumina? Quais dados sustentam sua resposta? Além da luz visível, lâmpadas também

emitem uma luz que não conseguimos enxergar?

O professor deve verificar ao final da aula se todos os grupos conseguiram estabelecer

uma relação entre as características da luz das lâmpadas e as informações dos corpos

celestes expressas nos cartões, bem como, se nos apontamentos apareceram: tabelas,

gráficos, registros em desenhos dos espectros das luzes investigadas com o espectroscópio.

Encerrar o encontro com uma breve exposição de cada grupo sobre os seus resultados.
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5.2.3 3o. Etapa: Entre estrelas e lâmpadas – Tomada de consciência

O terceiro encontro é destinado à formalização dos conceitos presentes no expe-

rimento e discussão sobre o que foi possível aprender. Essa aula pode ocorrer dentro

ou fora do laboratório em sala de aula convencional, mas mesmo assim é importante

que os equipamentos utilizados estejam disponíveis, pois alguns alunos podem querer

utilizá-los para explicitar suas compreensões. O professor também deve manter a postura

investigativa, de modo, a conservar o engajamento dos alunos na atividade. Nesse contexto

a SEI extrapola o ambiente de laboratório e é encarada com uma postura didática, para

além da atividade em si.

Como nos encontros anteriores a primeira parte da aula acontece com o resgate

das memórias das atividades realizadas anteriormente. O professor solicita que relatem

suas conclusões a respeito do experimento e como organizaram os cartões lâmpadas e

estrelas. É importante nesse momento a revisão por parte dos alunos das ações realizadas

que determinaram a resolução do problemas.

Na lousa, à medida que as conversas evoluem, o professor pode registrar as principais

palavras ou conceitos físicos que aparecem associados as falas dos alunos. Aprender é uma

experiência coletiva em que a palavra, ações e gestos são reflexos dos processos internos

da aprendizagem.

5.2.4 4o. Etapa: explicações e avaliação

A quarta etapa é a explicação científica do problema, etapa na qual os estudantes

após a investigação do fenômeno são capazes de com novas palavras para descrevê-lo,

apontando os caminhos para a resolução da situação proposta.

No processo de sistematização do conhecimento o professor deve-se assegurar de

que as palavras e a interações encaminhem os alunos para a construção de significados

compartilhados com o grupo e que favoreçam a AC.

Para provocar a reflexão dos alunos a respeito dos usos da linguagem e novos

significados adquiridos durante as atividades investigativas, propomos ao professor que

apresente a estes os vídeos:

1. ABC DA ASTRONOMIA - Invisível. Duração: 4 min.
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Série: ABC DA ASTRONOMIA. Produção: OZI.

TV Cultura (Fundação Padre Anchieta), 2011.

Disponível em:

https://api.tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-invisivel

2. Ondas Gravitacionais - Nerdologia Número 121, duração 8 minutos.

Canal no YOUTUBE Nerdologia, 18 de fev de 2016. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=z71O5cHTOvM

Apresentação e Roteiro: Átila Iamarino

http://www.twitter.com/oatila

Edição e arte: Estúdio 42

http://www.estudio42.com.br

Após a apresentação dos vídeos o professor deve retomar a condução da atividade,

solicitando que o estudantes identifiquem paralelos entre os vídeos e conceitos ou fatos

experienciados por eles na SEI.

Nessa etapa o professor sintetiza tudo o que foi discutido durante as atividades,

retomando os principais tópicos apresentados na SEI, destacando as relações Ciência,

Tecnologia e Sociedade tratadas na atividade. Esse momento também permite a verificação

da apropriação pelos alunos dos conceitos científicos apresentados na SEI.

Para promover a avaliação da SEI e dos alunos propomos um debate aberto sobre a

importância da Ciência e a evolução dos instrumentos de pesquisa. É importante destacar

também que no processo investigativo a avaliação acontece a todo momento e o professor

para efeito de avaliação formal pode considerar os registros feitos e qualidade e quantidade

das interações aluno-aluno e aluno-professor.
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6 Aplicação e avaliação do produto

Após pesquisa e construção do produto: “Desvendando o universo: uma Sequência

de Ensino Investigativa para promover a Alfabetização Científica nas aulas de Astronomia.”

buscamos verificar a sua validade como recurso para melhoria da prática do professor e

material promotor de AC, por meio da aplicação e análise da SEI.

Como já destacamos anteriormente, nossa pesquisa pode ser classificada como

qualitativa, sendo do tipo em que o pesquisador está inserido na comunidade que busca

pesquisar, ou seja, assume o caráter de observação participante.

Para o distanciamento reflexivo necessário optamos por nos momentos da realização

das atividades, apenas registrar os fatos e só posteriormente fazer a releitura e a análise dos

relatos e participações. Deste modo, esperamos ter preservado as impressões do período

da aplicação.

Figura 19 – Alunos utilizando o espectroscópio

Os registro dos dados para a análise da pesquisa e sua validação foram recolhidos

pelo professor-pesquisador na forma de imagens fotográficas, como por exemplo na figura

19, narrativas dos fatos e frases recolhidas ao longo da aplicação. O professor-pesquisador
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também fez uso o registro de percepções e sentimentos em um diário utilizado como um

recurso técnico de pesquisa, fundamentado em Zabalza (2004, p.16).

Como acontece com qualquer instrumento técnico pertencente ao campo
da pesquisa educacional, os diários podem ser empregados tanto com
uma finalidade mais estritamente investigadora (como recurso destinado
a incrementar o conhecimento disponível no campo educacional) como
com uma finalidade mais orientada para o desenvolvimento pessoal e pro-
fissional dos professores. Com frequência ambas as missões se combinam
e se completam.

O uso do diário, vide figura 20, como prescrito em Zabalza é uma ferramenta

reflexiva importante e seu registro tanto se deu durante as aulas quanto após, configurando-

se uma ótima memória da pesquisa.

Figura 20 – diário do professor. fonte: o autor

A partir dos registros do diário do professor construímos uma tabela simplificada

que exemplifica a evidências de alguns indicadores de AC associadas às argumentações dos

alunos e do professor, apresentadas posteriormente de forma mais completa no capítulo

6.1.
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Quem fala Trecho de falas Indicadores considerações
Professor Hoje vamos conhecer

um equipamento
novo...

Organização de in-
formação

Introdução a aula

Professor Se apontássemos o ra-
diotelescópio para o
sol, para o céu azul, e
para uma pessoa?

Organização de in-
formação

Pergunta retórica

Aluna B. ...A gente achou que
o sol tivesse alguma
coisa a ver, pois (o si-
nal) estava muito mais
forte... Aí o G. falou
do Sol ser um satélite
(de tipo telecomunica-
ções) natural... aí ele
teria um sinal melhor

Levantamento de hi-
pótese, raciocínio ló-
gico, justificativa

Relação causa-
efeito, procura
por mecanismo,
predição

Aluno L. Eu acho que pode ter
alguma coisa a ver com
radiação, por exemplo
a radiação do Sol é
maior que a radiação
do I., aí aumentou...o
nível do aparelho

Organização de in-
formação, explica-
ção, raciocínio pro-
porcional

o aluno reelabora
sua fala a partir da
consideração da fala
da colega

Aluno O. (o Sat Finder) pega as
frequências do Satélite

Justificativa fala do aluno em
complementação a
fala do colega de
grupo

Professor estamos apontando (a
antena do radiotelescó-
pio)para um satélite,
mas qual é a relação
entre o satélite e o que
estamos chamando de
sinal?

Organização de in-
formações

Aluno W. No caso do Satélite,
ele libera ondas eletro-
magnéticas que são o
sinal...(que)aumentou
bastante porque o
satélite está emitindo
grandes concentrações
de ondas eletromagné-
ticas

Organização de in-
formações, explica-
ção, justificativa, ra-
ciocínio lógico

plausibilidade

Tabela 3 – Tabela de evidências de indicadores AC. Fonte: o autor.
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6.1 Primeira etapa da aplicação - Apresentação do radiotelescópio,

apontamento para o céu, Sol e outras direções

A seguir apresentaremos as narrativas da aplicação de forma mais completa, inter-

mediadas pelas observações do professor e imagens realizadas durante a aplicação da SEI

incluindo comentários, à vista da análise do seu diário, a respeito dos impactos observados

na investigação feita pelos alunos e a postura didática do professor.

O que pretendemos neste momento é extrair dos diálogos e imagens indícios da AC

promovidas pela SEI, ao mesmo tempo que buscamos verificar se as posturas do professor

são compatíveis com o que se espera da condução de uma prática investigativa. Esperamos

também observar a contribuição do material como facilitador do processo.

Primeiros registros: “Dia 23 de outubro de 2018, primeira aplicação do produto.

Estou bastante animado em fazer a primeira aplicação do produto com as turmas do

primeiro ano. O dia amanheceu com algumas nuvens no céu, mas com boa parte do céu

azul. São 7h30min e tudo indica que não haverá problemas para a realização da primeira

parte da investigação: a observação do Sol. [...] Os alunos de imediato ficaram interessados

e curiosos em saber o que era o equipamento”.

Despertar a curiosidade dos estudantes a respeito do assunto que se quer tratar é

um ponto favorável na aula, pois a motivação é um fator importante para que se estabeleça

o engajamento dos estudantes na investigação. Conforme Sasseron e Machado (2017, p.31)

“[...] os alunos precisam estar motivados na resolução do problema, de tal modo que possam

desenhar seus próprios planos de ações”.

Não sei se por excitação de apresentar logo o radiotelescópio, ou porque cheguei em

cima da hora, ou por preocupação do céu encobrir e dificultar o experimento. “Tão logo

os alunos entraram (na sala de aula) atrás de mim. Já fui dizendo... Hoje vamos conhecer

um equipamento diferente, que vamos chamar de radiotelescópio didático, apontando para

o disco da antena. Perguntei: Vocês conhecem isso? Alguém no fundo da sala falou: é uma

antena parabólica, professor? Respondi que sim, mas aqui ela cumprirá uma outra função:

a de um equipamento de pesquisa de Astronomia [...] convidei os alunos para montar

comigo o equipamento”.

Nos momentos iniciais da atividade, destacou-se a facilidade de montagem do
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equipamento. O fato de o equipamento ser comum ao cotidiano dos alunos contribuiu

para que mesmo os alunos menos habilidosos não apresentassem dificuldade, ou medo de

participarem da montagem.

“Com o equipamento montado e apresentado aos alunos (atividade que levou entre

15 e 20 min), perguntei para eles o que aconteceria se apontássemos o radiotelescópio

para o Sol? E para o céu azul? E para uma pessoa? (silêncio). Repeti a pergunta: se

apontarmos a antena para o Sol? Para o céu azul? E para uma pessoa o que deve acontecer

no equipamento? ...Um aluno falou não sei... ao mesmo tempo um outro falou (se você

está perguntando) alguma coisa deve acontecer... estabeleceu-se uma conversa difusa com

alguns alunos conjecturando que algo semelhante a televisão deveria acontecer, e outros

discordando, afirmando que não tinha nada a ver... Então disse: Por que não testamos

diretamente com o equipamento?”

Figura 21 – (a)apresentação do equipamento,(b) alunos posicionando a antena fora da
sala de aula (c) alunas observando as medidas (d) alunos observando a
decomposição das cores com espectroscópio. fonte: o autor

Desenvolver uma atividade investigativa demanda tempo e tranquilidade, sobretudo

do professor, embora essa primeira atividade não fosse central da investigação, figura 21,
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destinando-se apenas a apresentar aos estudantes o funcionamento do equipamento, e

algumas considerações iniciais. Revendo as anotações, verificamos que o estabelecimento de

debate/discordâncias entre os alunos “conversas difusas” poderia ser melhor explorado pelo

professor, reforçando a argumentação e contra argumentação dos grupos, possibilitando

assim, que os próprios estudantes percebessem a necessidade de testar suas hipóteses.

“[...] fora da sala de aula alguns alunos utilizando o espectroscópio olhavam para

o céu azul. Outros para a parede tentando verificar se viam algo diferente... Os alunos

dispostos perto do radiotelescópio esperavam para ver o que aconteceria ao apontá-lo para

o Sol. Não interferi nos procedimentos ou estratégias dos grupos nas suas verificações [...]

minha maior inquietação foi a de não intervir para estabelecer um relator para cada grupo.

De modo geral, todos estavam interessados em manipular os equipamentos... Os grupos

acabaram por funcionar de forma não muito rígida. A postura dos alunos foi solidária,

aproveitando uns as observações dos outros, dispostos em formação semicircular em

torno do radiotelescópio... Nos revezamentos dos grupos, todos se ajudaram. Perceberam

rapidamente que a antena tinha que ser ajustada a todo momento, pois “o Sol se movia

rapidamente”... Após todos terem manipulado a antena, perguntei: o que observaram era

o esperado? Houve concordância entre os alunos que ao apontar para o céu azul e para a

pessoa, esperavam realmente que nada acontecesse. A grande surpresa foi o sinal sonoro e

mudança dos ponteiros do Sat Finder, quando o radiotelescópio foi apontado para o sol...”

Conforme o esperado pelo professor, a proposta de abertura da SEI a partir da

observação de um fato não esperado pelos alunos (emissão de sinal sonoro e deflexão do

ponteiro do Sat Finder quando do apontamento para o Sol) funcionou bem, promovendo de

imediato o debate entre os estudantes que se perguntavam a respeito do resultado observado,

em busca de uma possível explicação. Nesse momento, também foi importante a postura

do professor, no sentido de não entregar de imediato a resposta para os alunos, deixando

que formulassem livremente suas hipóteses. Passados mais alguns minutos, o professor

propôs uma nova ação, visando dar mais elementos para a continuidade da elaboração

das suas hipóteses - “ Pedi que o grupo mais próximo da antena (do radiotelescópio) a

apontasse para a mesma direção das outras antenas parabólicas próximas (nos telhados das

casas e no da escola), e perguntei o que achavam que deveria ocorrer ”. Ao direcionarem a

antena para a região indicada, foi nítida a surpresa dos alunos ao verificar que o ponteiro

de Sat Finder chegou ao fundo de escala (posição 10), valor ainda maior do que quando
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apontado para o sol (posição quatro, quando inicialmente a escala estava ajustada para

dois)”, figura 22.

Figura 22 – Alunos apontando a antena em direção a outras antenas

De volta à sala de aula, com parte do equipamento já guardado e encaminhando-se

para o final da aula, o professor passou a inquirir os alunos a respeito de suas observações

na primeira etapa da atividade.

Para assegurar a confidencialidade da identidade dos alunos, passaremos a narrar

as falas destes, porém substituiremos os nomes reais por nomes fictícios, sem prejuízo de

seus relatos. Os diálogos transcritos, são os que mais chamaram a atenção do pesquisador,

não só pelas falas, mas também pela dinâmica dos grupos na execução das atividades, e

pela alegria em quererem relatar suas descobertas e hipóteses.

“(Aluna B.) [...] Quando a gente apontou para o sol, para o céu azul e depois a

gente colocou no I. ... A gente achou que o sol tivesse alguma coisa a ver... pois estava

muito mais forte do que quando a gente virava para o céu azul e para o I. ... Aí o G. falou

do sol ser um satélite (de telecomunicações) natural... Aí a gente criou a hipótese que

podia ser isso, por que aí, logicamente, ele iria ter um sinal melhor... Só que o professor

pediu pra gente reparar na posição das outras antenas ao redor... Só que não estavam

diretamente (apontadas) para o sol... Outra coisa que é relativo também, por que o sol

muda de posição... então ele não vai “tá” sempre na mesma posição que a antena está...
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Então, não pode ser diretamente para o sol, (porque) ele muda de posição... Aí o L. fez

um comentário sobre as torres... Que realmente pode ser uma hipótese muito boa... As

torres que pegam os sinais de satélites e distribuem para os outros pontos, então pode ser

que essa... (não completou a frase, fez um sinal com as mãos indicando espiral) A posição

delas esteja para lá porque o sol é maior... E quando a gente fez o teste o sinal foi maior,

foi de um para dez...”

A exposição da aluna B. foi bastante expressiva e todos alunos acompanharam

atentamente, também foi perceptível que, em vários momentos quisesse comunicar algo,

mas lhe faltasse a palavra correta. Complementando a fala da aluna B. um outro aluno

L. tomou a palavra e se dirigiu diretamente ao professor, dizendo: Eu acho que pode

ter alguma coisa a ver com radiação, por exemplo: a radiação do sol, que é maior que

a radiação do I., por exemplo...aí aumentou ... o nível do aparelho... também quando

apontou para lá, como ela falou...que também tem alguma torre que também tem radiação.

O termo “radiação” aparece, mas de modo vago, talvez fosse interessante aqui que

o professor interviesse buscando explicitar os termos, porém no momento, não houve essa

percepção.

Um segundo grupo foi a frente e começou a expor suas considerações a respeito do

experimento, uma observação a ser feita e que nesse grupo o aluno que iniciou a fala é um

dos mais quietos e introspectivos da turma, mas ainda assim quis dar sua contribuição.

Aluno O. (falando a respeito dos sinais captados pelo (Sat Finder) “... Então... A

frequência eletromagnética...Liberada pelas...(pausa) Radi...(não completa a frase e olha

para o amigo ao lado) Pelo Sol libera uma frequência eletromagnética, as antenas também

liberam ...” (aluno L. tentando ajudar a fala do aluno O. toma a palavra) “ As antenas

estão sempre apontadas para uma mesma direção, nesse momento utiliza as mãos para

indicar a direção das antenas parabólicas da escola e dos telhados próximos e continua

falando, provavelmente, deve ter “algo” que tenha uma... (novamente percebo o recurso do

uso das mãos, agora movimentando em espiral, como forma de auxiliar a falta de uma

palavra específica que seja capaz de traduzir o seu pensamento), e segue ...tipo uma... que

esteja captando as ...uma coisa central que elas estão todas Apontando... Quando apontou

a antena (do radiotelescópio) para aquele local... Ele subiu para dez (fazendo referência ao

potenciômetro do Sat Finder”. O Aluno O. retoma a fala e diz:“ (o Sat Finder) Pega as
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frequências do Satélite”. Interrompo a fala dos alunos, pois sinto que estão um pouquinho

embaraçados, começando a entrar em um looping de afirmações (sem muita convicção)

e pergunto: e o Sol (fazendo uma referência ao sinal captado quando apontávamos o

radiotelescópio para o Sol)? O aluno O. diz “pode ser que a luz ultravioleta? Para que ele

dê continuidade ao seu raciocínio, ao invés de lhe responder, devolvo a pergunta. Você

falou em luz o quê? (aluno O.) É que o Sol é...Luz ultravioleta e infravermelho e emite

uma frequência eletromagnética...essa... essa (olhando para cima) onda eletromagnética (é

a primeira vez que o termo onda eletromagnética aparece nas apresentações do grupo).”

É significativa a quantidade de termos próximos (ou procura de palavras especificas)

para a comunicação dos fenômenos de transmissão e captação de ondas eletromagnéticas

apareceram nas explanações dos grupos. O que ratifica a necessidade da promoção de

processos de AC e a elaboração de aulas baseadas em temas próximos a realidade dos

alunos, nesse caso específico apresentar, mesmo nas séries iniciais do EM, tópicos de

eletromagnetismo.

Embora os alunos não tenham realizado cálculos durante a aplicação do experimento,

foi importante notar o uso do pensamento proporcional na análise e comparação da captação

dos sinais do sol, pessoa e outras posições de apontamento da antena na leitura do Sat

Finder.

Um novo grupo se apresenta, vai à frente e inicia sua explicação.

Aluno W. “Nossa explicação é quase igual à do L. e do O. (referência ao grupo

que acabou de explicar)[...]Eu já fiz (uma) eletiva com você (falando diretamente para

o professor, referindo-se a uma disciplina eletiva que aconteceu no primeiro semestre de

2018 - Astronomia), e você já explicou lá mais ou menos, como ele (o radiotelescópio)

funciona...ele capta ondas eletromagnéticas de corpos como os satélites, e no caso do Sol,

ondas “violeta”, e transforma nesse pequeno som ... nesse ruído, onde podemos detectar

qual a frequência maior... Qual meio está tendo mais ondas eletromagnéticas. No caso

do satélite... esse objeto (apontando para o Sat Finder) serve justamente para isso achar

satélite... tanto que a maior parte das antenas estão apontando para um certo ponto, aonde

há um satélite e antena pode captar isso...” Aproveito o silêncio e a busca de palavras pelo

aluno W. e encaixo uma questão para que o aluno e grupo possam refazer sua explicação

com base no experimento e também para ver se eles são capazes de identificar algumas
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falhas conceituais expostas no primeiro relato.

Do trecho exposto no parágrafo anterior, é importante destacar que o aluno relata

que em uma outra situação teve contato com aparelho (muito embora não na forma de

uma SEI, mas sim, apenas como exposição) o que demostra que mesmo o simples uso

do dispositivo de forma ilustrativa funcionou bem como um modo de ancorar algum

conhecimento a estrutura cognitiva do aluno, embora não de modo ideal, pois os termos

frequência, ondas eletromagnéticas, ondas “violetas”, frequência maior, aparecerem de

modo pouco específico e incorretos na explicação do fenômeno. A SEI oportunizou retomar

os conceitos e aprofundá-los.

Reformulando a questão, tento extrair do aluno uma melhor explicação para

suas observações e digo: Ok, estamos apontando (a antena do radiotelescópio) para um

satélite, mas qual é a relação entre o satélite e o que estamos chamando de sinal( no Sat

Finder)? (Aluno W.) No caso do satélite, ele libera ondas eletromagnéticas que são o

sinal... essa máquina (LNBF) capta, amplifica e passa para esse aparato (Sat Finder)... e

ele transmite esse som... No caso quando a gente apontou para um certo ponto... e o som

aumentou bastante foi ou porque o satélite está emitindo grandes concentrações de ondas

eletromagnéticas ou porque tem um “meio” aqui na Terra que está recebendo essas ondas

e mandando para outros lugares... um fato interessante e que o celular, quando a gente

liga para outra pessoa, manda ondas eletromagnéticas para um “meio”, antena ou coisa

parecida, depois essa antena manda para a pessoa que (você) está ligando por exemplo.

Ao perguntar novamente ao aluno o professor possibilitou que o mesmo reorganizasse

seus argumentos e apresentasse uma nova explicação, melhor e mais organizada que a

primeira. Percebe-se também que o aluno tenta conectar sua explicação a um exemplo do

cotidiano, ponto que deve ser considerado favorável ao uso da SEI na busca da AC, uma

vez que ela propicia a discussão de uma das tecnologias presente no dia a dia dos alunos

associada a um conteúdo de ciência escolar.

O professor, em uma SEI, deve estimular no aluno a melhor formulação de ideias e

conceitos científicos, um dos recursos é o bom uso da argumentação e perguntas retóricas

que promovam o desequilíbrio cognitivo e que por meio dele estabeleça-se um novo

conhecimento.

Verificamos também que o professor atua de modo assertivo, e não se contenta
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apenas com a melhora da formulação inicial da explicação do aluno W., e segue propondo

novas perguntas visando a explicitação do pensamento do aluno.

(Professor)“E o Sol que é o nosso objeto de pesquisa, como ele faz para que o

Sat Finder gere o sinal? Por que?” O aluno W.(pensativo, repete a pergunta para si

mesmo em tom reflexivo). “E o sol? O sol... Por que? (leva uma das mãos ao queixo e

pensativo, inicia a sua resposta)... Bom, é por causa ... E porquê... Tipo... Como o aluno

O. explicou as ondas são... Radiação e são também ondas eletromagnéticas...Tanto que dá

(pegando um espectroscópio na mesa) pra gente captar essas ondas, se não me engano por

aqui (mostrando o espectroscópio para a sala) pelo ‘espectrômetro’, se não me engano”.

(Professor) “Vou refazer a pergunta... Porque o Sol? No caso de vocês (o sinal) saiu de

dois para quatro? Por que?” (O grupo nesse momento parece não se mostrar muito de

acordo com a explicação, mas não se manifesta abertamente contrário ao aluno W., assim

o representante do grupo conclui sua explicação)... Talvez por que o sol esteja muito

longe... Ou porque a maior parte das ondas acabam se dissipando no meio do caminho...

Creio que é isso. (a aluna Bea, do mesmo grupo) manifesta-se dizendo: “O sol emite ondas

eletromagnéticas ultravioletas, então alguma coisa captura (parte delas)”.

(Professor)“Falando agora um pouco de outras observações, galera, e o espectros-

cópio? O que viram nele?” (Aluno W.) “ Meio como se ele dividisse os raios do Sol...

Basicamente vê o raio do Sol, entre aspas, na sua forma verdadeira, o raio do Sol parece,

que é branco, mas na verdade ele é a soma das sete cores misturadas... No ‘espectrômetro’

a gente pode observar isso”. (Aluna B) “É como se a gente visse uma pequena parte dos

raios ‘solar’ ... Como se a gente visse o que tem por trás do que a gente vê”. Nesse momento

o professor intervém e diz “Mas o que você realmente viu? Diz como se você fosse descrever

para a sua vó, sem falar em ultravioleta e coisa e tal...O que você viu lá?” (Aluna B.)

“Eu ia falar que vi um arco-íris, uma faixa de luz colorida”.(Professor) “Quais as cores?”

(Aluna B.) “amarelo, vermelho... Laranja também...” (alguém fala para ajudar o grupo:

Azul).

As duas primeiras aulas chegaram ao fim, recolho o equipamento, e peço para

alguns alunos levarem para o laboratório seco para que depois do intervalo do almoço

possa trabalhar com as outras turmas. Terminei a aula feliz com o resultado e com a

percepção de que A turma gostou bastante da atividade.
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Para as novas aplicações nas segunda e terceiras turmas a expectativa e motivação

do professor são altas. “Com a confiança da aplicação na primeira turma, iniciei as novas

aplicações mais tranquilo no laboratório seco, sabendo que o tempo para a atividade era

bastante suficiente e, que se a aceitação fosse a mesma da primeira turma tudo transcorreria

muito bem.

Apresentei o equipamento da mesma forma, porém nas turmas seguintes os alunos

se mostraram ainda mais interessados na montagem do mesmo (provavelmente devido o

contato com as turmas anteriores que nos intervalos divulgavam o laboratório do dia como

algo diferente e interessante, e também pela movimentação e curiosidade que o uso do

radiotelescópio no pátio da escola suscitou).

Na sequência, descreveremos o último laboratório do dia, pois esse apresentou uma

particularidade em seu desenvolvimento em relação aos outros, uma descoberta inicial dos

alunos demandou do professor que algumas adaptações fossem realizadas na aplicação, de

modo a contemplar os interesses imediatos dos estudantes em função de sua descoberta.

Como relataremos a seguir.

Convidei alguns alunos para fazerem a montagem dos cabos e da fonte de energia,

expliquei que aquele aparelho (conjunto antena, receptor e Sat Finder) funcionaria como

um equipamento de pesquisa astronômica chamado radiotelescópio. A Aluna B., da turma

anterior, passou pela porta da sala e acenou dizendo: muito legal essa aula. Diz para eles

professor que eu acertei tudo...(sorriu e desceu para seguir a sua aula). Continuei a aula,

solicitando aos alunos que, divididos em grupos, mexessem nos equipamentos. Mesmo

antes de eu formular a primeira pergunta os alunos de um grupo localizaram (de dentro da

sala) uma direção na qual o Sat Finder chegou ao fundo de escala. Aproveitei a descoberta

e mudei a ordem dos questionamentos, dando atenção a descoberta feita por eles.

A prática de laboratório investigativo proporciona um caminho menos rígido que o

tradicional (roteirizado), nele o professor deve estar mais atento às demandas e descobertas

dos alunos. É necessário antever as perguntas que poderão ser feitas e estar pronto para

correções de rumo durante a própria atividade. Na verdade, isso demonstra a necessidade

de maior planejamento, conhecimento e preparação anterior para que a atividade possa ser

melhor aproveitada, valorizando sempre as descobertas e percepções que possam ocorrer

por parte dos estudantes.
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(Professor) “Por que o sinal do detector Sat Finder aumentou quando a antena foi

apontada naquela direção?” Repeti a pergunta, diretamente para o aluno Br. (Aluno Br.)

“Eu? (inicia sua resposta apontando para o LNBF), está mandando ondas eletromagnéticas

para cá, que está se espalhando e sendo recebida pela antena da Telefônica (apontando

em direção da janela, de onde dá para se ver um conjunto de antenas parabólicas de

transmissão do topo do prédio da antiga companhia Telefônica da cidade)”. (Professor)

“Essa é sua hipótese para o fato de o sinal ser mais forte naquela direção? OK”.

Dirigindo-me ao aluno R. faço a mesma pergunta. “R. qual é a sua hipótese?” (Aluno

R.) “Ai, Meu Deus... A minha (hipótese) e que estava saindo ondas eletromagnéticas

(apontando para o LNBF), que refletiam aqui (indicando para o disco da antena) e indo

para lá... Só que eu não sabia que estavam sendo transmitidas... Ou se só sendo recebida

de lá... Naquela torre grandona cheia dessas daqui (referindo-se a antena parabólica)”.

Nessa segunda turma o uso do termo ondas eletromagnéticas aparece de forma mais

natural que na primeira. E o ponto de partida, parece ser outro, tentam primeiro deduzir

qual o sentido da onda eletromagnética, em outras palavras, se a antena apresentada é

de transmissão ou recepção (ou mesmo se uma antena poderia cumprir os dois papéis ao

mesmo tempo).

(Aluna C.) “Posso falar? Eu acho que essa antena está recebendo da torre de

lá...porque como os celulares são via rádio e ali é uma torre de celular... O sinal vai passando

de torre para torre...Então (apontando para a antena parabólica do radiotelescópio) ele

está só recebendo o sinal (faz com as mãos o sinal de espiral) e reforçando sua posição,

reafirma ...Ele está só recebendo”. (Professor) “Então ele está recebendo... Pode ser que

esteja recebendo alguma coisa de lá... (me segurei para não finalizar o desenvolvimento do

raciocínio do grupo e também não dizer categoricamente o que estava sendo recebido)”.

(Aluna C.) “Isso alguma coisa... E que nem o... A coisa da SKY (recepção de sinais

de TV via satélite)”. Neste momento muitos alunos falam ao mesmo tempo, um cita que

deveríamos colocar uma caixa de som ao lado da antena para verificar a interferência ...

Outros concordam com a aluna. Outra aluna, S, pergunta: “Mas satélites não ficam para

cima (apontando para o zênite)”.

O aluno R. conversando com a aluna C. diz: “Está vindo de lá? É isso? Não estou

mais sabendo?”
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O aluno J. se desloca de seu grupo para a bancada onde está a antena do radiote-

lescópio e vem auxiliar a aluna C., com os dois braços em paralelo como se fossem dois

feixes de luz, faz o caminho das ondas da janela até o prato da antena... Demonstra com os

dedos que após os raios tocarem o disco da antena, se afunilam e antena funciona como um

espelho côncavo, concentrado as ondas no LBNF, indicando isso com a aproximação dos

dois dedos indicadores, depois descreve o caminho do sinal pelos fios. Os alunos continuam

por um tempo envolvidos na discussão do caminho e a origem do sinal que chega até a

antena e seu percurso pelos fios até o Sat Finder.

Foi interessante observar que para entender o caminho das ondas no circuito os

vários grupos usaram muito o tato e o gestual para explicitar seus raciocínios. Esperei que

os debates diminuíssem de intensidade. As exposições da aluna C. e do aluno J., com a

colaboração de outros alunos, tornaram-se consensuais.

Propus então que levássemos o radiotelescópio para fora da sala de aula e apontás-

semos para o Sol, para o céu azul e para uma pessoa, perguntando em seguida o que eles

achavam que deveria acontecer em cada situação.

A montagem do equipamento no pátio da escola ficou a cargo de três alunos, os

demais se organizaram rapidamente em grupos, de modo que, cada grupo fizesse um

apontamento, enquanto os outros alunos observavam os resultados ou utilizavam o espec-

troscópio. A atividade transcorreu de forma bastante tranquila, mesmo a dinâmica tendo

sido um pouco modificada em função do interesse da classe nos aspectos do funcionamento

do circuito e na direção e origem das ondas eletromagnéticas.

Nas considerações a respeito do apontamento do radiotelescópio e uso do espec-

troscópio todos os grupos chegaram a conclusões semelhantes e o principal debate foi a

indagação a respeito do sol fazer o ponteiro do Sat Finder se deslocar, e como era possível

a menor intensidade do deslocamento do ponteiro pelo sol, do que quando comparado

com a direção para onde apontavam as antenas da escola e dos demais prédios no entorno.

Resumidas nas falas da aluna C. e do aluno J.

(Aluna C.) “Esse satélite foi projetado para receber um tipo de sinal... desculpa

essa antena. Cada antena é diferente... cada uma é feita para captar um tipo de sinal...

que nem antena de rádio, aquela fininha, dependendo do que a gente está pegando”.

O Aluno R. indaga: “Por isso que a gente pega algumas coisas mais fraquinhas”.
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(Professor). “Tá e no Sol o que a gente estava pegando?” (Aluno J.) “Posso Falar? Eu acho

que a diferença está no comprimento da onda, as ondas de Gama ou barra ultravioleta

tem comprimentos diferentes das ondas de rádio... Que são as especificas para essa antena

aqui”.

(Aluna C.) “A frequência (fazendo movimento de ondas com as mãos), tamanho

de ondas, a cor da onda”.

(aluno J.) “E que muda para o lado do infravermelho e do rádio elas são mais

curtas...para o lado do ultravioleta elas são mais longas”.

(Professor) “J., Tem certeza disso? Explique melhor o que são essas ondas?”

(o aluno J. fica um pouco pensativo, e levanta os ombros, como quem sinaliza que

precisar saber mais).

A atividade proporcionou que os alunos realmente demonstrassem seus conheci-

mentos (mais ou menos próximos do conteúdo científico escolar). Habilitando o professor

promover a aprendizagem partindo de situações trazidas pelos próprios estudantes.

Depois de mais algumas colocações, encerramos a aula, solicitado que para a

próxima aula (06/11) pelo menos um aluno de cada grupo tivesse instalado em seus

Smartphones um Aplicativo Luxímetro (Dr.Led) para utilização no próximo laboratório,

com a finalidade de executar as medidas da intensidade da luz.

No dia 30 de outubro as atividades da primeira etapa foram replicadas para mais

três turmas (turma de números pares). Os resultados são igualmente interessantes e

funcionaram de acordo com as expectativas do professor, pois promoveu debates entre os

alunos semelhantes às primeiras turmas iniciais.

6.2 Segunda etapa da aplicação - radiotelescópio, espectroscópio,

luxímetro e lâmpadas

Nessa segunda etapa da aplicação da SEI, iniciamos com uma revisão dos principais

tópicos experienciados na aula anterior.

O professor pediu que alguns alunos ainda na sala de aula (antes da ida para

o laboratório) relatassem as principais conclusões da experiência de apontamento do
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radiotelescópio para o céu, para uma pessoa, para o Sol e na direção das antenas no

entorno da escola. Mesmo passados 14 dias entre as primeiras atividades e o retorno, os

alunos demonstraram que a situação foi significativa narrando com segurança as conclusões

obtidas nas primeiras atividades. A revisão levou em torno de 20 min. Finalizadas as

revisões o professor passou a relatar qual a atividade proposta para o dia.

“Gostaria de propor que resolvessem um problema com vistas a uma apresentação

que ocorrerá na semana de pre-iniciação científica aqui da escola, o problema é o seguinte: É

comum em feiras de ciências apresentarmos representações em que lâmpadas são utilizadas

para representar o sol e outras estrelas, sem guardarem qualquer relação comparativas entre

elas ou outros objetos celestes. Utilizando o radiotelescópio, luxímetro e espectroscópio

vocês devem criar um argumento ou justificativa capaz de estabelecer qual ou quais

lâmpadas melhor representariam o sol e outros objetos celestes a partir de critérios que

levem em conta dados e conhecimentos científicos”.

Figura 23 – cartas estrela (a) Sol, (b) Nebulosa Cabeça de Bruxa e Rigel, (c) Antares.
Fonte: o autor

“Na sequência o professor apresentou um jogo de cartas com as características do

Sol, da estrela Antares e da nebulosa Cabeça de Bruxa (IC 2118) e sua estrela vizinha, a

gigante azul - Rigel (estrela mais brilhante região de Orion), figura 23, e outras quatro

cartas com representações das lâmpadas de Led, incandescente, fluorescente compacta,

Luz Negra, figura 24.
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Figura 24 – cartas lâmpadas (a) LED, (b) Luz Negra, (c) Dúvida, (d) Luz incandescente.
Fonte: o autor

Disponibilizamos também uma carta dúvida,figura 24(c), que deveria fazer corres-

pondência com a lâmpada que segundo o grupo apresentasse maior dificuldade para ser

vinculada a uma das opções de objetos celestes. Após a apresentação das cartas os alunos

tiveram mais alguns minutos para se organizarem em grupos, manipular as cartas e pensar

como poderiam estabelecer vínculos entre elas”.

A apresentação do problema pelo professor levou entre quinze ou vinte minutos

e posteriormente os alunos foram convidados para irem ao laboratório. O professor não

interferiu na organização dos grupos, devendo cada grupo se organizar, planejar e resolver

o problema proposto.

Nesta segunda etapa, o professor optou por não interromper os trabalhos dos alunos

e somente participar quando chamado para dirimir alguma dúvida ou em atividade que os

alunos entendessem ser mais complexa, assumindo o papel de facilitador.

No laboratório, os materiais foram dispostos em quatro estações de trabalho, figura

25, (uma estação em cada bancada),e cada grupo deveria passar por elas em rodízio,

realizando suas observações e ao final, quando retornassem a sua estação inicial de trabalho
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estabelecer qual a melhor relação lâmpadas-objeto celeste.

Figura 25 – Trabalhos no laboratório (a) alunos realizando medidas, (b) luxímetro, (c)
espectroscópio, (d) testando hipóteses, (e) banco com suporte. Fonte: o autor

O primeiro grupo que iniciou na bancada faz as medidas do sinal das lâmpadas a

partir do radiotelescópio, figura 25 (a), concentrando-se na manipulação do equipamento,

priorizando pouco o registro em papel da obtenção de dados. Destacaram um elemento

do grupo exclusivamente para segurar a luminária e direcionar a luz para o prato da

antena, esse tipo de organização escolhida pelo grupo não favoreceu a obtenção de dados,

prejudicando-os posteriormente na resolução do problema proposto.

O segundo grupo ao passar pela bancada do radiotelescópio, adotou uma estratégia

diferente do primeiro grupo, que passou a ser padrão para os demais grupos que vieram

na sequência. Optaram por colocar a luminária em cima de um dos bancos do laboratório,

figura 25 (f), colocando-o sobre a mesa, funcionando assim como uma torre de iluminação, o

que possibilitou não só uma posição mais precisa, como também facilitou o estabelecimento

de um padrão de iluminação da antena, mesmo com as sucessivas trocas de lâmpadas

necessárias para testar a captação de sinal pelo radiotelescópio. O mesmo grupo também

estabeleceu como padrão o uso de duas luminárias na bancada (uma luminária dedicada

para a lâmpada incandescente e outra para as lâmpadas frias), o que facilitou bastante os

procedimentos de investigação.
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Rapidamente os alunos perceberam que as lâmpadas tinham comportamento muito

diferentes no quesito sinal emitido para o radiotelescópio. De modo geral, todos os grupos

ficaram surpresos com o comportamento da lâmpada fluorescente de Luz Negra pelo fato

dela iluminar muito pouco o ambiente, mas ter um sinal muito próximo da luz compacta

fluorescente branca.

Durante todo o tempo da segunda etapa, poucas foram as vezes em que os alunos

solicitaram a ajuda do professor na manipulação dos equipamentos, muito embora eu

mantivesse a preocupação e atenção com os alunos menos habilidosos ou desatentos que

pudessem se ferir ou machucar outros.

As atividades transcorreram de forma muito tranquila com alunos muito engajados

em obter dados e testar suas hipóteses.

Alguns pontos de destaque observados durante a realização do laboratório investi-

gativo:

Os grupos mostraram-se surpresos ao constatar que as lâmpadas incandescentes

emitiam um sinal baixo em comparação às fluorescentes. Aqui como esperado pelo professor

a quebra da expectativa dos alunos, funcionou como um motor para o debate e a não

comprovação da hipótese inicial promoveu a curiosidade e engajamento ainda maior na

atividade. Um dos grupos mediu várias vezes a intensidade do sinal no Sat finder até

todos concordarem que as lâmpadas mais “frias” produziam “mais” sinal. Essa situação

explicitou a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual, com as novas medidas

os alunos buscavam refinar a suas hipóteses.

Muitos alunos se interessaram pela luz negra e seu comportamento tanto como

emissão de sinal, quanto tipo de espectro. A partir do interesse dos alunos foi possível

apresentar a eles objetos celestes que emitem predominantemente nessa faixa do espectro

da luz. Eles foram capazes de inferir que a luz branca é somente uma das faixas do

espectro magnético e que a partir da leitura de frequências diferentes era possível conhecer

estruturas antes invisíveis aos telescópios ópticos. Aqui novamente os alunos demostram

que a SEI foi capaz de oportunizar a passagem da ação manipulativa para a intelectual.

A organização dos alunos em estações de trabalho (e rodízio) permitiu maior

troca de informações entre os grupos, e muitos ao mudar de uma bancada para a outra

acabavam por substituir suas estratégias inicias por outras mais efetivas. Reconhecemos
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aqui a importância do trabalho em grupo e um outro dos elementos fundamentais do EI:

a aprendizagem como atividade social, a importância da troca e debate aluno-aluno.

O aluno L. durante o experimento, disse: “agora entendo porque aquelas antenas

do deserto são tão grandes, o sinal é bem fraquinho, então para compensar as antenas têm

que ser bem grandes”, reconhecemos aqui o raciocínio proporcional e raciocínio lógico,

dois dos indicadores da promoção da AC pela sequência, atrelado ainda ao indicador

Justificativa. O aluno agora pode explicar o objetivo e a necessidade das “das antenas do

desertos serem tão grandes”

A aluna J. mostrou uma tabela que ela escreveu para coletar os dados e perguntou

se poderia ser feito daquele modo. Outros grupos que até então estavam fazendo em lista,

rapidamente adotaram a nova forma de organização dizendo ser uma boa ideia. Associamos

a construção de tabela e listas aos indicadores de AC: organização e classificação de

informações.

Nas bancadas onde os alunos utilizavam os espectroscópios foi grande o interesse

em observar o espectro das lâmpadas coloridas, com os alunos se indagando o porquê da

diferença das cores (das linhas espectrais). No percurso da SEI os alunos constatavam

situações e lançavam novas hipóteses o que configura mais um indicador de AC.

O uso do luxímetro funcionou bem para que os alunos estabelecessem comparações

entre o que convencionamos chamar de Luz visível e luz invisível. Alguns alunos estabele-

ceram relação entre diferentes tipos de lâmpadas e seu gasto de energia para iluminar o

mesmo ambiente (o que poderia funcionar como uma nova SEI). Aqui percebemos que

alguns estudantes foram capazes de extrair do experimento uma aplicação social ligada a

uma atividade cotidiana, partindo da leitura dos luxímetro pensaram em um novo tema:

economia doméstica.

O uso dos dispositivos em estação favoreceu a colaboração entre os grupos. O

tempo não foi um problema na execução das atividades, inicialmente estipulado em cinco

minutos por bancada. O tempo total para que todos os grupos passassem por todas as

estações não excedeu 33 minutos nas turmas mais lentas e teve um recorde de 18 minutos

na turma mais rápida.

Os grupos que foram mais eficientes na coleta de dados e tempo de observação,

foram capazes de ao final da aula de laboratório revisarem muitas de suas hipóteses iniciais,
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apoiadas apenas na intensidade do brilho das lâmpadas, verificando que deveriam sofrer

mudanças. Uma vez que para caracterizar bem uma estrela ou nebulosa é necessário saber

além da sua cor de luz, seu espectro e tipo de radiação que elas mais emitem (visível ou

invisível), também realizaram pesquisas na Internet estabelecendo relações entre a cor das

luzes, o calor emitido (ondas de infravermelho) e a fase de vida das estrelas.

A maioria dos grupos depois da investigação descartou utilizar a luz de Led, pois

embora sua intensidade de luz tenha sido grande, não foi possível verificar uma medida de

sinal eletromagnético que pudesse ser captado pelo radiotelescópio, figura 26.

Figura 26 – correlacionando cartas e observações (a) alunos verificando melhor combinação,
(b) cartas e pesquisa, (c) alunos em debate, (d) registrando as cartas, (e)
medidas e comparações. Fonte: o autor

Alguns grupos permaneceram em dúvida quanto ao Sol, se deveria ser representado

pela lâmpada incandescente ou fluorescente, mas esses mesmos grupos não tiveram dúvida

quanto a representação do conjunto nebulosa Cabeça de Bruxa e Rigel pela Luz Negra,

indicando que a comparação do espectro da lâmpada e da estrela tinham sido decisivos

para as suas escolhas.

Os grupos que escolheram Antares como candidata a ser representada pela luz



102 Capítulo 6. Aplicação e avaliação do produto

incandescente, justificaram sua escolha pelo espectro da estrela estar mais deslocado para

o vermelho, indicando que dissipa mais energia na forma de infravermelho e vermelho, por

esse motivo ser uma estrela menos eficiente que o Sol.

6.3 Terceira e Quarta etapas da aplicação - Tomada de consciência,

explicações e avaliação

No terceiro encontro da aplicação reservou-se espaço para verificar as impressões

gerais dos alunos a respeito da proposta, sistematização dos conhecimentos e avaliação

dos conteúdos e das abordagens.

Iniciou-se a aula com revisão dos encontros anteriores e com as principais memórias

dos alunos à respeito dos conceitos aprendidos e práticas realizadas (tomada de consciência),

na sequência o professor solicitou que cada grupo apresentasse suas conclusões sobre o

problema central da investigação: quais as melhores lâmpadas para representar os objetos

celestes apresentados nas cartas e suas justificativas apoiadas em princípios ou conceitos

físicos.

Depois das apresentações e revisões realizadas, o professor passou um link de

formulário eletrônico sobre Astronomia e questões ligadas à SEI realizada para que os

alunos respondessem livremente em suas casas e de forma anônima. Posteriormente o

professor utilizou-se do questionário, comparando as impressões dos alunos dos primeiros

anos, após a investigação, com a de outros estudantes que no primeiro semestre letivo

participaram de uma disciplina eletiva sobre Astronomia, sendo quase a totalidade dos

alunos dos terceiros e segundos anos, com interesses acadêmicos pela área.

Após a realização da SEI os alunos demostraram resultados satisfatórios quanto ao

interesse em aprender mais sobre Física (astronomia), apresentaram pesquisas pessoais

sobre estágios de vida de estrelas, retomaram atividades anteriores ligadas ao catálogo de

Messier e melhoram a capacidade de debater e arguir sobre o tema quais os elementos

compõem o Universo e métodos de pesquisa sobre os mesmos.

Na lousa o professor apresentou um breve histórico da importância dos estudos da

luz nas ciências e como a Astronomia, de modo especial, beneficiou-se desses estudos.

Na sequência, foram exibidos vídeos sobre o tema:
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1. ABC DA ASTRONOMIA - Invisível. Duração: 4 min. Série: ABC DA ASTRONO-

MIA, Produção: OZI. TV Cultura (Fundação Padre Anchieta), 2011.

2. Ondas Gravitacionais - Nerdologia Número: 121Duração: 8 min. Canal no YOUTUBE

Nerdologia, 18 de fev de 2016.

Após a exibição dos dois vídeos, os alunos foram indagados se os vídeos auxiliaram

a sanar algumas dúvidas discutidas durante as atividades de laboratório das últimas

semanas. E também em que medida as atividades de laboratório tornaram mais fácil a

compreensão dos assuntos apresentados no vídeo.

A aluna J. respondeu de forma espontânea: "professor agora tudo fez sentido. No

começo das primeiras aulas não estava entendendo muito, mas agora sim!"

Nas conversas de encerramento da SEI foi possível perceber que o uso dos termos

associados às ondas eletromagnéticas, tais como: espectro visível, micro-ondas, infraver-

melho, ultravioleta eram ditos com mais propriedade pelos alunos, demostrando assim, a

internalização de alguns conceitos físicos.

Em nosso trabalho para validação do produto consideramos a pesquisa comparativa

entre as turmas dos primeiros anos e turmas dos segundos e terceiros participantes de

disciplina eletiva voltada a Astronomia. Os resultados indicaram o reconhecimento da

importância do trabalho para a aquisição de conteúdos de Física e Astronomia.

6.4 Conclusões sobre a avaliação do produto

No encerramento do produto educacional foi possível verificar que a proposta pode

auxiliar ao professor na tarefa de realizar a AC dos estudantes. O professor também

observou que ao realizar as atividades da SEI os alunos conseguiram expressar suas

hipóteses a respeito da relação entre o experimento (lâmpadas) e características das

estrelas (cartas) e constantemente retomaram os conceitos físicos relativos à natureza da

luz (espectro visível) apreendidos em séries anteriores, fazendo menção a isso em vários

momentos da SEI.

Como esperado houve ampliação da compreensão a respeito do espectro eletro-

magnético. Nas primeiras narrativas o professor observava que muitas vezes os alunos
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utilizavam-se de gestos para tentar expressar o pensamento ou buscavam palavras na me-

mória para definir o que queriam dizer, sem sucesso. Após a SEI a comunicação tornou-se

mais fácil e clara (tanto entre os próprios alunos, quanto com o professor)

Foi perceptível que a sequência colaborou para a autonomia das turmas que, de

forma espontânea, discutiam como funcionavam antenas e satélites de telecomunicações.

Estabeleceram que deveria existir uma correspondência entre os tipos de antenas e o que se

quer captar. Espontaneamente, registraram os espectros observados em fotografias pessoais

e demostravam alegria em compartilhar entre si e com o professor as imagens feitas.

Como esperado pelo professor, os alunos reavaliaram suas primeiras hipóteses a

partir de seus registros durante o laboratório investigativo. Passaram a reconhecer o radio-

telescópio como um instrumento de pesquisa importante na Astronomia contemporânea.

Alcançaram melhor compreensão do universo, como ele é pesquisado e como é sua

estrutura.

É importante também destacar que na maioria do tempo os alunos trabalhavam

na SEI de modo alegre, autônomo e demonstraram a partir das atividades interesse nas

propriedades das lâmpada e dos objetos celestes abordados.

Apresentaram ideias para elaboração de novas SEI (O que é a luz negra? E que

lâmpada é melhor para o consumo em residências?), o que poderia derivar em novas

situações de aprendizagem.
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7 Considerações finais

O presente trabalho apresenta uma SEI que visa colaborar com o ensino e aprendi-

zagem da Física em aulas de Astronomia, favorecendo a AC de alunos no início do Ensino

Médio.

No caminho percorrido para concretizar a pesquisa que nos impulsionou ao longo

de dois anos descobrimos amigos, outros profissionais da educação envolvidos na busca

da melhoria dos resultados educacionais e, sobretudo, dispostos a compartilhar seus

conhecimentos.

Ao revisitar teóricos da Educação, aprofundamos em pesquisas bibliográficas sobre

a origem do Ensino por investigação, sobre as formas pelas quais as crianças e adolescentes

aprendem, ao construir sequências de ensino investigativas,ao reler materiais produzidos

pelo IBECC-FUNBEC e ter contato com pesquisadores contemporâneos do ensino das

ciências, constatamos serem esses os combustíveis necessários para seguirmos em frente e

acreditar que a educação, sim, faz toda a diferença.

Gostaríamos de traduzir aqui o encantamento pela pesquisa em Astronomia e os

impactos profundos que podem suscitar em jovens adolescentes que, a partir dela, podem

estreitar seus vínculos com a ciência de um modo geral.

Ao refazermos os caminhos pelos quais nos estabelecemos como professor foi

inevitável traçar paralelos com o trabalho que ora realizamos, e estar atentos à tomada

de consciência sobre nossos atos como parte importante da construção do conhecimento,

assim, pudemos perceber o quanto fomos impactados por outros professores, por leituras e

vivências que nos fizeram querer entrar no mundo do ensinar e aprender compartilhando

um pouco de tudo que aprendemos.

Embora muito tenhamos nos apoiado nas falas dos alunos registradas em nosso

diário da aplicação da SEI, temos em mente que o objetivo desse trabalho, mais do que

relatar esses avanços nas posturas dos alunos, trata também da ação do professor como

protagonista em sala de aula e das implicações ao se assumir como prática o EI, a SEI e

AC em seu cotidiano. Ao propor a sequência investigativa e buscar um lugar de observador,

redescobrimos a alegria de ensinar e aprender, o que passamos a expor nos parágrafos a
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seguir.

No primeiro capítulo, a introdução desse trabalho é uma reflexão sobre os caminhos

percorridos pela Educação Brasileira na década de 1990 (anos que mais me impactaram

no início de minha carreira no magistério).

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990, na qual se formalizou

a “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas

de Aprendizagem”, foi determinante na construção em mim (e vários jovens docentes

na época) de um imaginário em que se esperava superar o grande abismo entre a falta

de acesso aos conhecimentos básicos da Educação formal para todos e a edificação de

uma sociedade mais justa e humanizada. Revisitar esse documento foi uma forma de

apontar o quão complexo pode ser alcançar uma superação como a pretendida sem a

efetiva participação daqueles que estão na base do processo educativo, sem ouvir as suas

vozes ou sem que haja investimentos profundos em aparelhos educacionais.

As pesquisas sobre o Direito a Educação também foram esclarecedoras quanto a

necessidade de se saber o que se deseja (ou se esconde) com as propostas educacionais

e como os interesses econômicos podem estagnar esse processo. Um alerta a respeito da

necessidade de que nós professores, por meio da autonomia e do conhecimento de linhas

pedagógicas podemos oferecer ferramentas para que os estudantes se emancipem e lhes

proporcionar elementos de intervenção na realidade, tais como o EI e a AC. O que nos

leva ao segundo capítulo a Alfabetização Científica.

A AC é uma proposta emancipatória em seus pressupostos fundantes, pois por

meio do EI, propõe-se aos professores uma postura didática que preza pela formação dos

indivíduos por meio da escuta, argumentação e engajamento, na qual a ação do professor

potencializa em sala de aula a consolidação nos alunos de competências associadas a

compreensão da natureza da ciência e fatores éticos e políticos, elementos fundamentais

para a plena compreensão das relações entre tecnologia, sociedade, meio ambiente e ciência.

O que pudemos experimentar na realização da nossa proposta “Desvendando o universo:

uma Sequência de Ensino Investigativa para Promover a Alfabetização Científica nas Aulas

de Astronomia”.

Para se construir uma SEI e entender melhor as demandas necessárias a formação de

um professor que pretende adotar uma postura de "Alfabetizador Científico", pesquisamos
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a origem do EI na figura de um dos seu precursores John Dewey, sua história e esforços

depreendidos em favor de uma Educação que resolva problemas que vão além do ensino

apenas propedêutico. O modelo das Lab-School indicam que podemos fazer mais. Trazer

para o espaço das aulas de Ciências mais vida e mais do cotidiano dos alunos.

A Segunda Guerra Mundial e a corrida espacial aparecem no contexto da pesquisa

reforçando que a ciência é parte da sociedade e não é neutra. Fazer ciência é promover

uma alteração, muitas vezes, profunda na realidade. A ciência impacta a sociedade e a

sociedade impacta a ciência.

O EI, durante o período da corrida espacial, assume o papel de formação de mão

de obra especializada, o que se quer nessa fase é a formação de pequenos cientistas.

Aqui um exemplo que essa tendência pedagógica também evoluiu no tempo. O EI hoje

objetiva a formação de cidadãos, capazes de intervir no mundo de forma positiva, porém

não necessariamente como ou em uma carreira científica. É preciso estar alfabetizado

cientificamente para usar a ciência no cotidiano, o que não exclui, inclusive ser cientista.

No capítulo 2, reforçamos essa posição ao apresentar a evolução dos materiais e programas

de Ensino de Física (Pssc, PEF e GREF).

Sabendo que nas SEI a interação social é um ponto forte, recorremos ao resgate das

leituras para que, em todas as atividades realizadas no experimento, houvesse um elemento

de interação entre os alunos. As cartas (estrelas e lâmpadas) foram os elementos principais

destinados a promover oportunidades de interação, debates e diálogos. Garantindo a

construção coletiva e promoção do conhecimento.

No capítulo 3, O radiotelescópio e a espectroscopia, novas maneiras de “ver” o

Universo, assim como, realizamos a contextualização por meio da História da evolução do

EI no capítulo anterior, procuramos demonstrar que a descoberta da Radioastronomia foi

parte de uma conjunto de esforços anteriores a ela, resultado do trabalho de um grande

número de cientistas que sondaram os céus, primeiramente a olho nu, depois com o advento

do telescópio óptico e desembocando na descoberta de fontes de ondas de radiofrequência

extraterrestres.

Aqui gostaríamos de abrir espaço para discutir a história da ciência como apontam

os filósofos da ciência: Kuhn, Lakatos e Paul Feyerabend. Dizem eles que a ciência não

deriva de uma sucessão de fatos e do acúmulo de conhecimento de modo linear, no entanto,
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não seria tão simples abordar esses conceitos e nem era o objetivo primário da pesquisa.

Deixo aqui registrado o desejo de aprofundamentos do tema talvez, em novas pesquisas

que tratem do assunto.

O contexto da detecção das ondas de rádio por Karl Jansky acontece em um

momento rico do debate científico e, possivelmente, para se compreender integralmente os

fatores determinantes dessa descoberta e os impactos na sequência fosse necessário maior

tempo e pesquisa em mais fontes primárias com o levantamento de mais personagens

associados a ela.

Por vários momentos sentimo-nos propensos a incluir um capítulo dedicado à

radioastronomia no Brasil, novamente o tempo foi o maior obstáculo. Um outro capítulo à

parte poderia ser escrito se destacássemos a História do eletromagnetismo e as contribuições

de cientistas como Maxweel, Faraday, Hertz, Marconi entre outros.

Avançando para a metodologia da Pesquisa, passamos por uma breve reflexão e

memorial a respeito da minha formação como professor e pesquisador. Pude constatar

por meio da tomada de consciência, o quanto fui impactado por pesquisadores do EI que

por meio de materiais didáticos, livros de formação de professores e mesmo pessoalmente

influenciaram minha carreira e o gosto pela docência e pesquisa em educação. De certo

modo ao refazer os caminhos da memória, senti-me parte dos esforços dos primeiros

pesquisadores e professores que se dedicaram à formação de docentes e alunos alfabetizados

cientificamente e com o gosto pela ciência.

Acreditamos que a pesquisa cumpriu plenamente a sua função de despertar no

professor a ação reflexiva necessária à tomada de decisão e correção de posturas didáticas,

o reaproximando de aulas mais dinâmicas e ricas em contribuições para a AC dos alunos.

Por fim, cabe deixar aqui o registro do sucesso na aplicação da SEI, uma vez que ela

foi capaz de promover nos alunos e, principalmente no professor, um novo olhar sobre suas

práticas e a condução de atividades com maior significado, no caminho de uma educação

mais qualificada.

Então, aqui deixamos nossa contribuição. Apresentamos uma proposta de trabalho

didático na forma de uma SEI com encaminhamento para professores, roteiro de montagem

de equipamentos. Desenvolvemos uma atividade simples, mas de grande impacto junto aos

estudantes como averiguamos em nossa pesquisa.
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Constatamos que o sucesso da SEI, em parte, se dá a partir de uma prática reflexiva

centrada na articulação entre ciência, sociedade e tecnologia.

Ao trazermos para a sala de aula na prática de Física: antenas, lâmpadas, medidores

de sinais de satélites, aplicativos de celulares, cabos etc. foi possível nos aproximarmos dos

alunos e assim, pudemos ouvir realmente suas vozes, dúvidas e certezas, além de integrar

conhecimentos acadêmicos, técnicos e cotidianos.

Finalmente, esperamos que outros professores e pesquisadores possam se aprofundar

na pesquisa aqui iniciada e descobrir novas nuances em seus perfis como educadores e

novas práticas para a melhoria da educação no Ensino Básico.
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A Apêndice - Questionário comparativo



 

QUESTIONÁRIO COMPARATIVO  

 

Aplicado a duas turmas distintas, segundos e terceiros anos turma de controle e primeiros anos turma 

participante da atividade de laboratório: DESVENDANDO O UNIVERSO: uma Sequência de Ensino 

Investigativa para Promover a Alfabetização Científica nas Aulas de Astronomia. 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO COMPARATIVO DAS RESPOSTAS DADAS POR ALUNOS DOS TERCEIROS E 

SEGUNDOS ANOS (TURMA CONTROLE) E ALUNOS DOS PRIMEIROS ANOS (TURMA DE 

APLICAÇÃO DO PRODUTO) 

 

 

Respostas dos segundo e terceiros anos 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Respostas primeiros anos (após os experimentos, respondidos de forma espontânea) 
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B Apêndice - Orientação para o professor



PRODUTO EDUCACIONAL

DESVENDANDO O UNIVERSO: uma
Sequência de Ensino Investigativa para

Promover a Alfabetização Cient́ıfica nas Aulas
de Astronomia

1



D E S V E N D A N D O  O
U N I V E R S O

U M A  S E Q U Ê N C I A  D E  E N S I N O  I N V E S T I G A T I V A  P A R A
P R O M O V E R  A  A L F A B E T I Z A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A  N A S

A U L A S  D E  A S T R O N O M I A

P R O D U T O  E D U C A C I O N A L  |  A G O S T O  2 0 1 9

Or ien tação  para  o  p ro fesso r  •  Desenvo lv imento  da  sequênc ia
inves t iga t iva  •  A t iv idades  exper imenta i s  •  Ro te i ro  para  montar  os

equ ipamentos

Prof .  He lder  C lement i no  L ima  S i l va
Or ien tador :  Wagner  F rank l i n  Ba l thazar

2



C O N T E Ú D O S

0 3 CARTA AO PROFESSOR

0 5 DESENVOLVIMENTO
DA SEI

0 6 ATIVIDADE:
CONHECENDO O
EQUIPAMENTO

1 0 ATIVIDADE:
ANALISANDO,
COMPARANDO E
RESPONDENDO O
PROBLEMA

1 6
 

ATIVIDADE: ENTRE
ESTRELAS E
LÂMPADAS – TOMADA
DE CONSCIÊNCIA,
EXPLICAÇÕES E
AVALIAÇÃO

1 9 COMO AVALIAR SE OS
OBJETIVOS DA SEI
FORAM
ALCANÇADOS? 

0 2

2 0 REFERÊNCIAS 



C A R T A  A O  P R O F E S S O R

Apresentamos a seguir o produto educacional “Desvendando o Universo: uma
Sequência de Ensino Investigativa (SEI) para Promover a Alfabetização Científica
(AC) nas Aulas de Astronomia”.
 
Aqui você encontrará informações para a montagem e utilização dos
equipamentos: radiotelescópio, espectroscópio e luxímetro digital. Oferecemos
também um conjunto de sugestões para a realização de atividades investigativas
com seus alunos, a partir de nossa pesquisa e dos resultados exitosos com ela
obtidos.
 

Esse produto educacional nasceu da pesquisa de mesmo nome realizada no
Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) na
Universidade Federal Fluminense (UFF), Campus Volta Redonda. O MNPF é uma
iniciativa da Sociedade Brasileira de Física (SBF), com ênfase em pesquisas de
novas abordagens para o Ensino de Física. Nosso produto foi elaborado para ser
aplicado no Ensino Médio, mas acreditamos que com poucas adequações possa ser
útil também para as séries finais do Ensino Fundamental II.
 
Utilizamos uma SEI baseada nas pesquisas de Carvalho e Sasseron observando as
quatro principais etapas que a fundamentam:  o problema para a construção do
conhecimento, a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual na resolução
do problema, a tomada de consciência e a construção de explicações.  Outros
elementos importantes de nosso trabalho são o uso de indicadores de Alfabetização
Científica (AC)  e a  construção e o uso de experimentos a partir de materiais de baixo
custo.
 
Esperamos que essa SEI possa proporcionar aos estudantes a aprendizagem de
conteúdos e conceitos associados a decomposição da luz visível, ondas
eletromagnéticas,   características de estrelas e outros objetos celestes, história da
Ciência e a  natureza da Ciência e suas implicações na sociedade.
 
Parte das atividades requisitam o uso de eletricidade, nesse caso é necessária
especial atenção do professor na preparação prévia dos meios de interligação dos
equipamentos à rede elétrica.
 
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões: helderc@prof.educacao.sp.gov.br
 

Bom trabalho!
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O
R A D I O T E L E S C Ó P I O

D I D Á T I C O  E
O U T R O S

E Q U I P A M E N T O S
 

A ideia central deste trabalho é a apresentação de uma sequência de
ensino investigativa que permita aos estudantes entender o

funcionamento  básico de um radiotelescópio e outros equipamentos
simples e  suas contribuições para o nosso melhor entendimento do

universo, aproximando-os da compreensão de como o conhecimento
científico é produzido, sua utilidade, seus impactos  na sociedade e em

nossa cosmovisão.
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A proposta de construção e uso do radiotelescópio didático e outros
dispositivos simples tem como finalidade, conforme as etapas indicadas
acima, complementar o currículo de Física no Ensino Médio propiciando aos
estudantes uma forma concreta de vivência e observação de um fenômeno
associado à astronomia - a captação da luz como fonte de informação de
estrelas e outros objetos celestes - combinando ciência, tecnologia e
materiais do cotidiano dos alunos.
 
A SEI foi idealizada para ser desenvolvida em três encontros, cada encontro
um  correspondendo a duas horas-aula, totalizando seis horas-aula ao final
da prática.
 

D E S E N V O L V I M E N T O

 Figura 1 - Quadro de etapas da  Sequência de Ensino Investigativa

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva
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Esses são alunos da escola Y. Querendo entender um pouco mais sobre
astronomia, e ajudar seu professor a criar um modelo que explique sobre os
diferentes tipos de estrela, resolveram apontar um radiotelescópio didático
para o sol e outros objetos. Imagine que você foi convidado a participar desse
grupo. Como seria possível ajuda-los?  

C O N H E C E N D O  O  E Q U I P A M E N T O

 
Duração: 2 horas-aula.
 
Conteúdos e temas: sol como uma fonte de ondas eletromagnéticas, ondas
eletromagnéticas, características das estrelas, espectro visível da Luz,
espectro eletromagnético.
 
Professor, para que seus   alunos tenham um primeiro contato com o
equipamento que utilizaremos ao longo de toda a SEI, sugerimos que faça
uma apresentação inicial modo dinâmico, utilizando-se de uma abordagem
problematizada, conforme a questão e imagem acima.
 
Solicite que os seus estudantes pensem a respeito da problema  e
respondam:

1- O que acontece ao apontarmos um radiotelescópio para o Sol? E para
outras direções do céu? Para uma parede? Ou para uma pessoa?

 

 Figura 2 - Alunos Investigando as emissões do sol 

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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Essas primeiras perguntas possibilitam apresentar os equipamentos e
avaliar inicialmente os conhecimentos que os alunos trazem consigo sobre
luz, radiação, radioastronomia, parabólicas e transmissão via satélites etc. 
 
Também é o momento para solicitar que os estudantes se organizem em
grupos e que lancem algumas hipóteses sobre a questão do apontamento do
radiotelescópio para o Sol e outras direções. Após o estabelecimento das
primeiras hipóteses teóricas, convide-os para verificar e validar o que
pensaram na prática.
 
Apresente cada um dos componentes do radiotelescópio didático e os
demais equipamentos que serão utilizados na investigação (espectroscópio
e luxímetro digital). 
 
Pergunte como utilizando os equipamentos disponíveis é possível verificar a
validade de suas hipóteses?
 
Pode ocorrer que algum dos participantes responda de forma direta dizendo
simplesmente: testando com o radiotelescópio. Se isso ocorrer, nesse momento é
papel do professor intervir perguntando: Como? Levando os estudantes a pensar
na organização e montagem do arranjo experimental e tudo mais que seja
necessário para verificar suas proposições. 
 
Algumas perguntas podem auxiliar o professor na mediação:
 
É possível se verificar as hipóteses sem sair da sala de aula?
Como organizar os grupos para sondagem?
Como montar o equipamento?
Qual o tempo de coleta de dados será necessário para cada grupo? E etc.
 
Observação: Não é necessário que o professor faça todas as perguntas e nem todas de uma vez.
Também não é necessário assumir as tarefas de coordenar todo o trabalho. É muito importante
respeitar a autonomia dos estudantes, deixando que se organizem e ponham em andamento
suas deliberações e pesquisas.
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Permita que os alunos liguem cabos, fontes e interajam bastante com os
equipamentos, aproveite o momento para verificar se são capazes de
utilizar habilidade de leitura e observação dos equipamentos para realizar a
montagem correta dos cabos, satellite finder e decodificador (ou fonte).
(detalhes da montagem, estão disponível no apêndice montagem do
radiotelescópio didático)
 
Leve os alunos para espaço aberto para confirmarem ou refutarem suas
primeiras hipóteses. 
 
Nas antenas de TVs via  satélite   a posição de melhor recepção  do sinal
geralmente não está no centro do prato da antena, fica ligeiramente acima
co centro, próxima a parte superior.  Verifique se os grupos que
conseguiram melhor recepção conseguiram perceber essa especificidade.
 

(a) apresentação do equipamento, (b) alunos posicionando a antena, (c) observação das medidas
da intensidade do sinal, (d) observação da decomposição das cores com espectroscópio. 

 Figura 3 - Atividade de apresentação e observação inicial da SEI.

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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Professor, você deve estar atento às ações dos alunos, auxiliando-os em
algum impasse mais sério, mas deixando que trabalhem de modo autônomo
em suas verificações. Enfatizando que:
 

Os alunos nunca devem olhar diretamente para o sol, sob risco de perda
permanente da visão. O apontamento da antena para o sol deve ser feito
pela observação do alinhamento da sombra da antena, da haste do sensor
da ponta da antena (LBNF) e do sol;

 
Todos os grupos devem passar pela operação do radiotelescópio.

 
Após os primeiros apontamentos e seus registros, solicite que pelo menos
um dos grupos direcione a antena do radiotelescópio na mesma direção das
antenas parabólicas nos telhados próximos e depois que relate suas
observações. 
 
Se necessário, lance mão de algumas indagações para nortear a
investigação:
 

O que acontece com o localizador de satélite ao apontar a antena para o
Sol? O mesmo ocorre quando a antena está apontada para uma região
qualquer do céu?

 
O que ocorre ao se apontar a antena na mesma direção de outras antenas
parabólicas da região?

 
Como se explica o que foi percebido ao apontar a antena nas várias
direções testadas?

 
Ao final desta primeira etapa,   apresente para os alunos o aplicativo de
celular luxímetro digital - utilizado para fazer a medida de intensidade de
luz produzida por uma lâmpada “Dr LED [1]” - solicite que na próxima aula
pelo menos um dos alunos de cada grupo o tenha instalado para realização
de medidas experimentais.
 
[1] O Luxímetro Dr. LED da Trust Iluminação foi desenvolvido para auxiliar os profissionais no dia-a-dia, que em
muitos casos não dispõem de aparelho luxímetro, além da leitura o aplicativo oferece cálculos e comparações com
a tabela ABNT. Nota do fornecedor no site do aplicativo

 
0 9



Fonte: Helder Clementino Lima Silva, (2018).

A N A L I S A N D O ,  C O M P A R A N D O  E  R E S P O N D E N D O  O
P R O B L E M A S

Duração: 2 horas-aula.
 
Conteúdos e temas: espectro visível da Luz, espectro eletromagnético,
classificação de estrelas, diagrama H-R, objetos celestes do céu profundo -
DSO, equipamentos e pesquisas astronômicas – radiotelescópio,
espectroscópio e luxímetro.
 
Nessa segunda etapa, os alunos entram em contato com o problema
principal da SEI e devem experimentar a passagem da ação manipulativa à
ação intelectual na busca da resolução do problema. Professor, faça com os
alunos o resgate da atividade realizada nas aulas anteriores e peça que
respondam:
 

 Quais conclusões retiradas da atividade de reconhecimento do
equipamento?
 O que aprenderam com processo de organização do arranjo
experimental?
   Quais os dados obtidos? Como foram organizados?
   O que mais lhes chamou a atenção durante a realização do experimento?

 
 

1.

2.

3.
4.

Figura 4 - Alunos utilizando o radiotelescópio e fazendo medidas 
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Inicie a investigação do segundo encontro, tendo em mente que é
fundamental que os alunos estejam cientes da conexão entre todas as
atividades realizadas durante a SEI.
 
(Essas aulas são previstas para o espaço de laboratório. Os equipamentos devem
estar distribuídos por bancadas, que podem ser improvisadas com carteiras
unidas e dispostas para o trabalho em grupo). Professor, dê início à
investigação relatando o problema a ser solucionado pelos estudantes:
 
É possível com lâmpadas representar estrelas e outros objetos celestes a partir
do estabelecimento de um modelo que leve em consideração o tipo de luz que
elas emitem? Qual tipo de lâmpada melhor representaria o Sol (incandescente,
fluorescente, LED, etc.)? E os outros objetos celestes?
 
Nessa atividade os alunos devem trabalhar em rodízios de estações, cada
estação de trabalho ocupará uma bancada, serão necessárias 4 bancadas
para distribuição de 20 alunos. Pretende-se estabelecer uma analogia entre
lâmpadas e estrelas e discutir como radiotelescópios e outros equipamentos  
são utilizado para investigar corpos celestes distantes, para tanto antes da
descrição dessa atividade esclareceremos a organização das bancadas, dos
equipamentos e outros materiais.
 
BANCADAS
 
Na primeira bancada devem estar disponíveis para a investigação: 
 
01 radiotelescópio, 01 conjunto de cartas estrelas e lâmpadas, 01 lâmpada
fluorescente, 01 lâmpada de LED, 01 lâmpada luz negra e 01 lâmpada
incandescente[2] e um smartphone com o aplicativo luxímetro instalado e
luminárias para acender as lâmpadas.
 
 
[2] Lâmpadas incandescente ou halógenas podem ser muito quentes, durante a operação,,
recomenda-se uma luminária dedicada somente para esse tipo de lâmpada para que os
alunos não corram riscos ao substitui-las durante a atividade.
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Na segunda bancada deve estar disponível  como estação para a montagem
dos espectroscópios didáticos

Fonte: https://sites.usp.br/nupic/wp-content/uploads/sites/293/2016/05/aluno-Bloco-
VIII-Espectroscopia.pdf .
 
(a) material para construção do espectroscópio, (b) tubos de papelão, tipo rolinho de papel
higiênico ou de folhas de alumínio, (c) modelo de tampas de papel cartão  com fenda e com
janela para observação do espectro.

Professor,  se quiser evitar o uso de objetos cortantes nessa atividade, considere
preparar previamente as partes necessárias para construção do espectroscópio e
disponibilizá-las na bancada apenas para que os estudantes façam a
montagem e fixação. (detalhes de construção: https://sites.usp.br/nupic/wp-
content/uploads/sites/293/2016/05/aluno-Bloco-VIII-Espectroscopia.pdf)

Figura 5 - Materiais para a construção do Espectróscopio.
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Nas terceira e quarta bancadas devem estar  disponíveis  para a observação
de espectros da luz.
 
02 espectroscópios montados, 01 plafonier ou luminária, 02 lâmpadas de
tipos diferentes por bancada (01  LED e 01  fluorescente compacta branca  na
bancada 3 e  01 incandescente ou halógena e 01 fluorescente negra na
bancada 4).



figura 6 - Observação dos espectros das lâmpadas

Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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CARTAS

 

Em suas bancadas de origem, os alunos devem receber oito cartas. A função
das cartas é dar suporte aos alunos para que explicitem suas hipóteses a
respeito da correspondência entre a luz das lâmpadas e a luz dos corpos
celestes.

figura 7 - conjunto de cartas lâmpadas e objetos celestes. 

Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018). 



Conjunto de cartas serve para auxiliar os estudantes na resolução do
problema facilitando o debates aluno-aluno e a mediação professor-aluno.
 
As cartas com estrelas  trazem informações a respeito da características das
mesmas e as cartas lâmpadas tem espaços vazios correspondentes as
características das lâmpadas que devem ser observadas na investigação.
 
No conjunto de cartas existe também uma carta de dúvida (interrogação),
que deve ser utilizada caso os alunos do grupo deliberem não existir
correspondência  possível entre  uma determinada lâmpada e os objetos
celestes apresentados. Cada lâmpada deve corresponder a um único objeto
celeste.

DINÂMICA DAS ATIVIDADES

 
Com todas as bancadas montada e materiais distribuídos, solicite que os
alunos observem o comportamento das lâmpadas buscando a resolução do
problema com os equipamentos disponíveis.
 
Reserve alguns minutos para que os grupos estabeleçam o seu roteiro de
pesquisa e indique como será o registro de dados.
 
Embora o material esteja organizado nas bancadas, os procedimentos de
pesquisa devem ser estabelecidos pelos alunos, sem um roteiro prévio ou
indicações diretas do professor.
 
Uma variável importante na medida do sinal é a distância e a posição de
apontamento da lâmpada em relação ao disco da antena. 
 
Professor, observe durante a realização do experimento os grupos 
percebem essa variável. Manter a mesma posição entre as trocas de
lâmpadas é uma das garantias de confiabilidade dos dados obtidos. O
mesmo ocorre com o Luxímetro: a distância entre o sensor e a luz (câmera
frontal do smartphone) é algo importante a ser observado.
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Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018). 

figura 8- Medidas com o luxímetro digital 

Em nossa investigação trabalhamos no ambiente de laboratório com 20
alunos, divididos em 04 bancadas com 05 alunos por bancada. Uma sugestão
para o trabalho com um número maior de alunos é dividir a sala em dois
grande grupos, determinando que uma metade realize a montagem dos
espectroscópios (bancada 2), enquanto a outra metade, dividida em três
grupos menores percorre as bancadas 1, 3 e 4. 
 
Ao final de 20 ou 30 minutos os grupos invertem as posições. O restante do
tempo das duas aulas reservadas para esse encontro deve ser destinado a
organização de dados, construção de gráficos ou tabelas e para se
debruçarem sobre à questão problema, respondendo-a com base nos dados
recolhidos ao longo da investigação em rodízios pelas estações. Professor,
para animar o debate, você pode  encaminhar algumas questões auxiliando
os estudantes explicitarem seus pensamentos, tais como:
 

1-Lâmpadas diferentes emitem sinais diferentes?
2-Lâmpadas que tem a mesma intensidade de luz (brilho) podem emitir
sinais com intensidade com intensidades diferentes (medida no Satellite
Finder)?
3-Olhando somente para o ponteiro do Satellite Finder no radiotelescópio
é possível identificar a lâmpada que o ilumina? Quais dados sustentam
sua resposta?
4-Além da luz visível, lâmpadas também emitem um tipo de luz que não
conseguimos enxergar?
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E N T R E  E S T R E L A S  E  L Â M P A D A S  –  T O M A D A  D E
C O N S C I Ê N C I A ,  E X P L I C A Ç Õ E S  E  A V A L I A Ç Ã O

Duração: 2 horas-aula.
 
Conteúdos e temas: equipamentos e pesquisas astronômicas,
radiotelescópio, espectroscópio, luminância, coleta de dados, evolução da
vida estrelar, catálogo de Messier, tecnologia e sociedade

 Figura 9 - Alunos analisando cartas e dados 

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

O terceiro encontro é destinado à formalização dos conceitos presentes no
experimento e discussão sobre o que foi  aprendido com a SEI. 
 
Essa aula pode ocorrer dentro ou fora do laboratório, em sala de aula
convencional, mas mesmo assim é importante que os equipamentos
utilizados estejam disponíveis, pois alguns alunos podem querer utilizá-los
para explicitar suas compreensões. Nesse contexto, a SEI extrapola o
ambiente de laboratório e é encarada com uma postura didática, para além
da atividade em si. 
 
Assim, como nos encontros anteriores, a primeira parte da aula é destinada
para o resgate das memórias das atividades realizadas anteriormente.
Professor, solicite que os alunos relatem suas conclusões a respeito da
investigação e de como organizaram os cartas lâmpadas e estrelas.
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Na lousa, à medida que as conversas evoluem, o professor pode registrar as
principais palavras ou conceitos físicos que aparecem associados as falas
dos alunos.
 
Sistematização dos conhecimentos: Aprender é uma experiência coletiva em que
as palavras, ações e gestos são reflexos dos processos internos da aprendizagem.
 
No processo de sistematização do conhecimento, o professor deve se
assegurar que as palavras e as interações encaminhem os alunos para a
construção de significados compartilhados e que esses favoreçam a AC.
Para provocar a reflexão dos alunos a respeito dos usos da linguagem e
novos significados adquiridos durante as atividades investigativas,
propomos ao professor que apresente aos alunos os vídeos:
 
1.   ABC DA ASTRONOMIA - Invisível. Duração: 4 min.
 
Série: ABC DA ASTRONOMIA. Produção: OZI.
TV Cultura (Fundação Padre Anchieta), 2011.
Disponível em: https://api.tvescola.org.br/tve/video/abc-da-astronomia-
invisivel

Figura 10 -  ABC DA ASTRONOMIA - Astronomia do Invisível.

 Fonte: : https://api.tvescola.org.br/tve/video/abcda-astronomia-invisivel (2018).
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2. Ondas Gravitacionais - Nerdologia Número 121. Duração 8 minutos.
 
Canal no YOUTUBE Nerdologia, 18 de fev de 2016. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=z71O5cHTOvM 
Apresentação e Roteiro: Átila Iamarino http://www.twitter.com/oatila
Edição e arte: Estúdio 42 http://www.estudio42.com.br

Figura 11 -  Ondas Gravitacionais - Astronomia do Invisível.

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=z71O5cHTOvMl (2018).

Após a apresentação dos vídeos, o professor deve retomar a condução da
atividade solicitando que os estudantes identifiquem paralelos entre os
vídeos e conceitos ou fatos experienciados por eles na SEI.
 
Nessa etapa, o professor sintetizará tudo o que foi discutido durante as
atividades, retomando os principais tópicos apresentados na SEI, nesse
momento também é oportuno que o professor destaque as relações entre
Ciência, Tecnologia e Sociedade relativas aos temas tratados na atividade
com o objetivo de formalizar toda discussão em torno das investigações,
verificando durante as falas dos alunos a apropriação da linguagem
científica. 
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C O M O  A V A L I A R  S E  O S  O B J E T I V O S  D A  S E I
F O R A M  A L C A N Ç A D O S ?

 Figura 12 - Alunos apresentando suas respostas e dados 

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

Para avaliar se os objetivos da SEI foram alcançados o professor pode
realizar um debate aberto sobre a importância da ciência e a evolução dos
instrumentos de pesquisa, poderá também recorrer as suas observações ao
longo de todo o processo investigativo e considerar o envolvimento de cada
grupo e as exposições das respostas apresentadas  para a solução do
problema.
 
Como as investigações das relações entre a luz das estrelas e lâmpadas na
SEI tiveram forte apelo qualitativo, solicitar que individualmente os alunos
redijam um texto ou façam uma pesquisa a respeito das
principais  características  das estrelas ou como evoluem na sequência
principal também pode ser uma boa forma da avaliação.
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 Figura 13 - Modelo de Cartas Lâmpadas

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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 Figura 14 - Modelo de Cartas Estrelas

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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Nessa atividade é possível aproximar os estudantes do pensamento
científico permitindo que aprendam sobre como a Ciência funciona e
também compreendam de forma dinâmica conteúdos de Astronomia e
Física.
 
O uso e a construção de um radiotelescópio didático, figura 1, como
proposto aqui, não requer grande conhecimento ou habilidade técnica por
parte do professor ou dos estudantes, utilizamos materiais que podem ser
comprados facilmente no comércio de antenas para televisores, Ferro
Velhos ou obtidos por doação se optar por trabalhar com material
descartado.
 
O equipamento central de nossa SEI é um radiotelescópio didático de baixo
custo, feito de uma antena parabólica de TV por assinatura, um conversor
de sinais de satélite - Low Noise Block Downconverter Feeder (LNB ou
LNBF) e um aparelho de busca de satélite analógico (Satellite Finder), como
mostra a figura a seguir.
 

C O M O  M O N T A R  O  R A D I O T E L E S C Ó P I O

 Figura 1 - Radiotelescópio didático

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).
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Com o advento dos canais de televisão a cabo, transmissão de sinal digital
para TV aberta e a InternetTV, as antenas parabólica para canais por
assinatura (tipo Banda KU de 0,60 m de diâmetro) passaram a ser
descartadas por ficarem obsoletas, não sendo difícil, serem compradas
como sucata ou adquiridas por doação.
 
Geralmente, quando são descartadas as antenas vem completas (base de
sustentação, haste metálica com  LNBF e prato da antena). O Satellite Finder,
parte importante de nossa montagem é um equipamento utilizado por
instaladores de antena, logo não faz parte do kit antena, mas pode ser
encontrado em lojas especializadas em instalação e venda de antenas por
assinatura ou em lojas virtuais na Internet. O modelo de Satellite Finder que
utilizamos é o analógico, mais barato e ideal para os nossos objetivos.  Além
dessas quatro peças vamos precisar de:
 

1 Cabo Coaxial de 2m para TV Parabólicas tipo Rg59 ou Rg6
1 Cabo Coaxial de 5m para TV Parabólicas tipo Rg59 ou Rg6
4 Conectores Rg59 ou Rg6 com rosca para as pontas dos cabos
fonte de alimentação para o sistema (qualquer tipo de  decodificador de
antena parabólica ou  duas baterias de 9V volts) 
2 Lâmpadas incandescente ou Halógena 40W, 127V ou 220V
Transparente, base E27
2 Lâmpadas Led 4W ou 8W, 127V ou 220V, base E27
2 Lâmpadas Fluorescente compacta 11W, 127V ou 220V, base E27
2 Lâmpadas de Luz Negra Fluorescente 26W, 127V ou 220V, base E27
4 Plafoniers (100W) para 1 Lâmpada E27 de Termoplástico

 Figura 2 - Disco da Antena, LNBF e Satellite Finder 

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

0 3



4 Fios Elétricos com Interruptor e Tomada  para ligar nos plafonier
 2 Luminárias de mesa tipo para estudo para lâmpadas com bocal E27
1 Smartphone por grupo com o aplicativo Luxímetro instalado

 
Os cabos coaxiais são cabos cilíndricos utilizados para instalação de antenas
parabólicas, geralmente vendidos (por unidade de metro linear), em lojas de
materiais elétricos ou lojas de antenas. Nas mesmas lojas encontram-se
também os conectores que podem ser do tipo Rg59 ou Rg6, geralmente é
possível solicitar, durante a compra, que  se instale nos cabos suas
correspondentes ponteiras metálicas Rg59 ou Rg6.
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Figura 3 - Cabos coaxial e pontas  Rg59

Fonte:  Helder Clementino Lima Silva (2018).

Para o funcionamento do sistema do radiotelescópio são necessários dois
cabos o primeiro mais longo, para dar liberdade a movimentação da antena,
tem uma das pontas ligada ao LNBF e a outra conectada ao Satellite Finder. O
segundo se liga a outra ponta do Satellite Finder e ao decodificador de canais
(aparelho oferecido pelas operadoras de canais para acesso a sua
programação), figura 4.

 Figura 4 - aparelho de decodificação de sinais, frete e verso 

Fonte:  Helder Clementino Lima Silva (2018).



Características do LNBF
 
Os receptores LNBF podem ser de vários tipos e destinados a trabalhar em
várias faixas de frequência, conforme as características da antena e tipo de
transmissão que se queira captar. 
 
Podem também ser monoponto ou multiponto (dois, três, quatro ou mais
pontos), cada ponto corresponde uma saída do sinal coletado na antena.
Com um LNBF duplo, por exemplo, é possível distribuir de forma
independente o mesmo sinal em dois circuitos ao mesmo tempo. Em nosso
experimento, embora tivéssemos um LNBF duplo, optamos por usar apenas
um dos seus dois pontos. Conforme figura 6.
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Em nossa montagem a função do decodificador será apenas energizar os
cabos para o funcionamento do LNBF e do Satellite Finder (SatFider), porém
é possível obter o mesmo efeito utilizando-se pilhas ou baterias 9V,
conforme figura 5, sem a necessidade da conexão do sistema à rede elétrica,
por meio de um Choque de RF, o que pode ser uma boa opção para trabalhos
em campo aberto. 

 Figura 5 - Choque de RF, energizando o sistema com CC. 

Fonte:  Adaptado de Marcelo Lago  Araújo. Esquema de Choque de RF. em
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/644

O Choque de RF é uma bobina com cerca de 20 voltas de fio esmaltado em torno de um tubo
isolante de 1 cm de diâmetro, por exemplo um tubo de caneta. Um dos lados da bobina é
soldado ao fio central do cabo coaxial e a outra extremidade da bobina se conecta a malha do
cabo tendo entre eles um capacitor cerâmico de 10 nF x 100V, ligado a duas baterias de 9V
ligadas em série.
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 Figura 7 - Esquema de montagem do radiotescópio 

Fonte:  Adaptado de Marcelo Lago Araújo http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/644
(2018).

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

 Figura 6 - Conexão cabo Rg59 LNBF 

Na figura 7, apresentamos de modo  esquemático as conexões dos
componentes do radiotelescópio didático. 



Lâmpadas e luminárias
 
Outros dispositivos que complementam o nosso experimento são as 
lâmpadas,  elas em nossa simulação representam os objetos celestes.
 
A grande variedade de tipos de lâmpadas que podem ser levadas para a
investigação em sala de aula, faz desse dispositivo um ótimo fator
motivador para os alunos.
 
Inicialmente a proposta foi idealizada para funcionar apenas com quatro
lâmpadas: uma luz negra, uma incandescente, uma fluorescente e uma de
LED, figura 8, porém, medida em que os alunos demonstraram mais e mais
interesse na investigação dos espectros, ampliamos o leque de modelos para
a observação, sem prejuízo da proposta inicial.
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 Figura 8 - Lâmpadas escolhidas para a atividades

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

Lâmpada fluorescentes compactas hoje são o padrão e praticamente podem
ser encontradas em todos os lugares. As lâmpadas  de LED  também  são
compradas facilmente, porém as do tipo    halógenas e  fluorescentes  de luz
negra devem ser adquiridas em lojas especializadas em iluminação ou
materiais elétricas. 
 
Para acender as lâmpadas  serão necessárias luminárias de mesa ou
plafoniers, que podem ser de qualquer forma ou tamanho, desde que,
permitam que a luz atinja diretamente o prato da antena sem filtros ou
obstruções.



Os modelos de Plafonier e Luminária de Mesa, podem ser bastantes simples,
como por exemplo, na figura 9. 
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 Figura 9 - Suporte para as lâmpadas: plafonier e luminária de mesa

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

Um cuidado importante  durante a investigação é estar atento que lâmpadas
incandescente ou halógenas podem ser muito quentes. Recomenda-se uma
luminária dedicada somente para esses tipos de lâmpadas, para que os
alunos não corram riscos ao substituí-las durante a atividade sofrerem
algum tipo de acidente.

Medidas no Satellite Finder
 
Os localizadores de satélite (Satellite Finder ou Satfinder) são aparelhos
simples, geralmente analógico, utilizado por instaladores de antenas
parabólicas de TV via satélite. Consiste em um pequeno dispositivo
eletrônico, conforme figura 10,  com uma escala 0 a 10, que pode ser
ajustada a partir de um potenciômetro, cuja a finalidade é indicar, por meio
do display e aviso sonoro, a localização de um satélite emissor de sinais de
TV.
 
O Satellite Finder pode captar uma banda larga de frequências  que vai de 950
Mhz até 2150 MHz. Conforme o apontamento do disco é direcionado para
uma região do céu onde se encontra um Satélite o Satellite Finder   acusa em
sua escala e também por meio de um sinal sonoro.
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 Figura 10 -  Escala de medida do Satellite Finder

 Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

Os Sinais de TV nada mais são do que ondas eletromagnéticas em uma
frequência bem determinada, como o espectro de funcionamento do Satellite
Finder é amplo, aproveitamos essa característica para com ele detectar
sinais de outras fontes de rádio que não apenas as dos satélites de
telecomunicação.
 
Em nossa investigação não foi necessário mudar nenhuma das
caraterísticas do aparelho, uma vez que optamos por uma atividade de
sondagem qualitativa, para professores que queiram fazer um trabalho de
medidas mais precisas na  observação do sol ou do planeta Júpiter deixamos
em nossas referências trabalhos nessa linha de pesquisa, tais como:
Fernandes (2007), Araújo (2017) e Pinto (2018).
 
Estrelas são grandes bolas de plasma e, nesse estado da matéria, os elétrons
estão dissociados dos núcleos e se movimentam livres. A dinâmica de
rotação do plasma e o movimento de cargas livres geram  campo magnético,
figura 11. No Sol, esse campo, dependendo da região em que esteja, pode ser
de poucos até milhares de gauss (medida de intensidade de campos
magnéticos), (SANCEVERO, 2016). 
 
Campos eletromagnéticos oscilantes geram ondas eletromagnéticas e são
essas ondas que podem ser captadas quando apontamos nosso
radiotelescópio para o Sol.
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 Figura 11 - Campo magnético na superfície do Sol

fonte:   http://www.astropt.org/2016/05/03/entendendo − o − campo − magnetico − do −
sol/(2018).

Para padronizar as leituras na escala do Satellite Finder   nos vários períodos
do dia, estabelecemos que a princípio a escala do equipamento fosse
posicionada no valor 2 (dois).
 
Os valores das medidas do sinal do Sol, conforme figura 12,  não deve
divergir muito para o mesmo local e horário, em nossa observação  ao longo
do dia houve uma variação entre 4 e 6. Apontando a antena para uma pessoa
ou para o céu azul, não foi possível verificar nenhuma alteração na escala.
Ao direcionarmos a antena para a mesma posição que outras antenas
parabólicas nos telhados de casas do entorno, o valor se aproximou  de  10.

 Figura 12 - Campo magnético na superfície do Sol

fonte:   Helder Clementino Lima Silva (2018).

(a) escala zero, (b) escala calibrada em 2, (c) medida do sinal do Sol
(entre 5 e 6 da escala).



Luxímetro
 
Para estimar medidas da luz emitida pelas lâmpadas em nossa SEI,
utilizamos o aplicativo digital Luxímetro Dr. LED, desenvolvido para
smartphone e tablet pela empresa Trust Iluminação, utilizando o sensor da
câmera fotográfica se é capaz de medir o valor da iluminância
 
Uma das maneiras de inferir a distância de fontes de luz como as estrelas é
pela medida do brilho aparente, conteúdo que por meio do luxímetro digital
é possível introduzir durante a investigação  com o radiotelescópio.
 
O uso do Luxímetro digital como um aplicativo de smartphone também
permite aproximar os alunos da atividade, uma vez que traz para o
laboratório um dispositivo tão presente em seu cotidiano,  abrindo espaço
para discussão do uso desse recurso na sala de aula e também como aparato
tecnológico encorporado ao uso de diversas profissões. 
 
O aplicativo é gratuito e pode ser baixado diretamente no smartphone:
https://trustiluminacao.com.br/home
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Figura 13 - Luxímetro digital Dr. LED

Fonte: https://trustiluminacao.com.br/home



Base de Apoio do Radiotelescópio.
 
Uma última questão de segurança. Para dar sustentação a operação do
radiotelescópio na bancada ou piso, várias soluções podem ser
implementadas, em nosso caso optamos pela mais simples. Fixá-lo a uma
base de madeira pesada e estável , figura 14.
 
Também  substituímos  todas as porcas que prendem o disco da antena ao
cano e o cano a base por porcas tipo borboleta, o que facilita a retirada das
peças da estrutura sempre que necessário.
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Figura 14 - Base do Radiotelescópio

Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).

Figura 15 - Radiotelescópio e seus componentes

Fonte: Helder Clementino Lima Silva (2018).



Fonte: Jeff Hellerman - NRAO/AUI/NSF (2018).

B R E V E  H I S T Ó R I C O  D A  D E S C O B E R T A  D E  S I N A I S
E L E T R O M A G N É T I C O S  D E  F O N T E  E X T R A T E R R E S T R E

Radiotelescópios, figura 16, como o nome indica, são telescópios que operam
no espectro das ondas de rádio, detectando emissões de radiações do
espectro eletromagnético invisíveis aos nossos olhos vindas de fontes
extraterrestres.
 
A recepção de sinais por satélite, o uso de antenas para satélites ou
terrestres, codificação e decodificação de sinais são tecnologias  presente no
cotidiano da maioria dos estudantes. Mesmo que a maioria deles não saibam
os princípios físicos envolvidos já as utilizaram e tem algumas hipóteses a
respeito de seu funcionamento. A proposta de utilização do nosso produto
educacional é focada na observação de um fenômeno físico invisível aos
olhos: a propagação de ondas eletromagnéticas no espaço e sua captação pela
antena, a passagem de corrente elétrica pelo Satellite Finder e a relação entre
uma fonte de luz e do campo eletromagnético associado a ela.
 
Radiotelescópios são similares a rádios receptores de AM/FM, porém
captando sinais extremamente mais fracos, por esse motivo, uma das partes
mais importantes do radiotelescópio é a antena, geralmente um grande prato
em formato parabólico ou elíptico.

Figura 16 - VLA - Very Large Array observatório de radioastronomia 
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As antenas parabólicas funcionam bem, pois refletem para um único ponto
(radiômetro) os sinais recebidos de fontes distantes. No radiômetro as
ondas são amplificadas para depois serem gravadas e analisadas.
 
Podemos fazer uma analogia entre radiotelescópios e telescópios ópticos
newtonianos, figura 17(e), que coletam luz em um espelho principal e as
refletem para um espelho menor chamado secundário, figura 17(f), que é
disposto em um ponto onde a luz se concentra; o espelho secundário reflete
a luz para uma lente ocular, figura 17(g), onde ela é amplificada e
organizada para ser vista pelos olhos e processada pelo cérebro. O prato da
antena, figura 17(a), e o radiômetro, figura 17(b), também chamado
receiver, são como os espelhos primário e secundário, as oculares fazem o
papel dos amplificadores e o conjunto olhos e cérebro seriam os
computadores figura 17(c), encarregados de transformar os sinais em
informação, figuras 17(d) e 17(h).
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Figura 17 - Comparando radiotelescópios e telescópios ópticos 

Fonte: Helder Clementino Lima Silva Composição de imagens

(a) radiotelescópio, (b) radiômetro-LNBF, (c) computador, (d) NGC 4321 em ondas de rádio
Fonte: B.Saxton (SO/NAOJ/NRAO), (e) telescópio óptico, (f) espelho secundário e prímário,
(g) lente ocular (h) NGC 4321 em luz visível (Fonte:: ESO).
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Com o uso dos radiotelescópios, ampliamos nossa capacidade de ver o
universo. As faixas de ondas eletromagnéticas não perceptíveis pelo olho
humano possibilitaram ver além de estrelas, planetas, satélites, cometas e
corpos menores. Desse modo, foi possível ver estruturas gigantescas,
quasares, pulsares, nuvens moleculares, Radiação Cósmica de Fundo (RCF)
em micro-ondas - um eco distante da criação do Universo e até mesmo
construir a primeira imagem de um Buraco Negro - na galáxia M87, a
aproximadamente 55 milhões de anos-luz do nosso planeta, tudo isso
escondido em faixas do espectro eletromagnético invisíveis aos olhos
humanos.
 
Todavia, também é preciso considerar que nossa capacidade de observação
da radiação emitida por objetos celestes não é ilimitada, entre a fonte de
emissão e o receptor existe a atmosfera, que impede que parte da radiação
chegue até nós.
 
Radiações são ondas eletromagnéticas definidas por sua frequência (ν) ou
comprimento de onda (λ).
                                                      
 
                                                      
 c =  velocidade da Luz para o vácuo, 299.792.458 m/s.
 
A dificuldade de penetração das ondas eletromagnéticas é imposta pela
atenuação que a luz sofre ao ser parte refletida, absorvida, espalhada ou
refratada à medida que tem pela frente a ionosfera ou outras partes da
atmosfera. 
 
Para a luz visível, também podemos ter obstruções locais, às vezes bastante
expressivas. Por exemplo, a luz branca emitida pelo Sol pode ser bloqueada
facilmente por nuvens, assim temos que, a janela de observação para o olho
nu ou telescópios ópticos é muito menor que a para radiotelescópios.

c = λν



figura 12 - Janela de Observação para os diferentes comprimentos de Ondas
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Para comprimentos de onda específicos, existem diferentes graus de
atenuação. Chamamos a fração de radiação que chega até nós depois de
passar por esses obstáculos de “Janela de Observação”, vista na figura 12,
pois é por meio dessa luz que se é possível observar o Universo.
 
Na década de 50 do século passado já era possível detectar com
radiotelescópios emissões de radiação do planeta Júpiter. Nas décadas
seguintes foi possível detectar a Radiação Cósmica de Fundo em Micro
Ondas (RCFM), coletar emissões de radiação decorrente de processos
violentos (final de vida de estrelas massivas: Novas e Supernovas) e
descobrir objetos celestes como os Pulsares e Quasares. Enfim, a partir da
radioastronomia, foi possível conhecer melhor a estrutura da nossa galáxia
e do Universo.

Fonte: adaptado de STScI/JHU/NASA (2018). 



A Radioastronomia teve um grande impulso devido à descoberta casual do
físico e engenheiro Karl Guthe Jansky (1905-1950), sua descoberta foi
determinante para o desenvolvimento da radioastronomia como uma área
indispensável da astronomia moderna.
 
A história de Jansky pode ser classificada como serendipidade, esse tipo de
descoberta une acaso e uma mente preparada e aberta para extrair de um
problema, aparentemente irrelevante, respostas muitas vezes
surpreendentes.
 
Detalhes da vida e obra de Jansky e outros fundadores da pesquisa
radioastronômica podem ser obtidos em vários trabalhos que tratam de
Radioastronomia ou montagem de radiotelescópios.
 
Em nosso trabalho nos guiamos por: LATTARI E TREVISAN (2001),
ABDALLA E VILLELA (2005), FERNANDES (2007), ARAÚJO (2017), DA SILVA
(2019), DE SOUZA MONTEIRO et Al (2019) e em fontes primárias: Ohio State
University Radio Observatory  e North American AstroPhysical Observatory .
 
Karl G. Jansky, visto na figura 13(a), foi contratado pela empresa de
comunicações Bell Telephone Laboratories, em Holmdel, Nova Jersey, em
1928, com o encargo de investigar as fontes de eletricidade estática que
interferiam nas transmissões telefônicas de voz transatlânticas via rádio
em ondas curtas (comprimentos de onda (λ) de 10 a 20 m) para sugerir
maneiras de mitigá-las, maximizando a proporção de sinal audível para os
clientes da companhia.
 
Em agosto de 1929, Jansky construiu uma grande antena de estrutura de
madeira e 8 elementos de tubo de latão com 30m de comprimento e 4m de
altura, projetada para captar sinais de frequência (ν) de 20,5 MHz
(comprimento de onda (λ) de 14,5m), que ficou conhecida como “carrossel
de Jansky”, figura 13(b), sendo em um plataforma giratória podendo
rotacionar em azimute, possibilitando identificar a direção da fonte de
qualquer sinal de rádio para a faixa projetada.
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Fonte: NRAO/AUI/NSF (2018). 

figura 13 - Karl Jansky. O Pai da Radioastronomia 

Jansky considerou inicialmente que a fonte pudesse ser o Sol, mas em
medições mais apuradas verificou que o pico dos sinais ocorria em ciclo de
23 horas e 56 minutos, duração de um dia sideral (intervalo de tempo
necessário para a Terra dar uma volta em torno de seu eixo em relação a
uma estrela fixa). Em conversa com o astrofísico Albert Skellett e utilizando
Cartas Celestes identificaram que a fonte do sinal de rádio era a constelação
de Sagitário, o centro da Via Láctea.
 
Jansky apresentou sua descoberta em convenções de especialistas em
telecomunicações e em seu relatório a Bell Labs, o que causou grande
interesse, de modo que sua descoberta foi amplamente divulgada, gerando
matéria de capa do Jornal New York Times, de 5 de maio de 1933 e um artigo
completo na revista Nature intitulado “ Distúrbios elétricos aparentemente
de origem extraterrestre”, transformando Jansky em celebridade.
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(a)Karl na Universidade de Wisconsin, (b)antena de Jansky, que ficou conhecida
como o carrocel de Jansky, (c) localização da fonte, (d) gráfico de intensidade do
sinal.



 Figura 14 - Grote Reber e a comprovação dos dados de Jansky

 Fonte:  B. Saxton, NRAO/AUI/NSF (2018).

A despeito da fama e do interesse de Jansky em continuar a sua pesquisa, ele
foi enviado pela companhia a outros projetos uma vez que já obtivera a
resposta esperada para o problema da comunicação por voz. 
 
Jansky segue sua carreira nas telecomunicações, fazendo outras
contribuições a radiotelefonia, sem voltar à pesquisa em radioastronomia.
 
Influenciado pelo artigo de Jansky o radioamador e engenheiro de rádio
Grote Reber (1911-2002) construiu, em 1937, uma antena parabólica no
quintal de sua casa em Wheaton (subúrbio de Chicago) - Illinois, com o
objetivo de iniciar pesquisas em radioastronomia. A antena de Reber
consistia de um de disco parabólico refletor (de 9,57m de diâmetro) que
concentraria todas as ondas eletromagnéticas que chegassem a ele no foco
da antena, figura 14.
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(a) Grote Reber, comprovando as medidas de Jansky. (b) antena de Grote e seu receptor (c)
receiver.

Reber, após a confirmação da descoberta de Jansky, deu continuidade a suas
observações apresentando novas descobertas e fontes de rádio brilhantes
como as de Cygnus e Cassiopeia. O estudo sistemático e organizado de
Reber, no período de 1938 a 1943, gerou os primeiros levantamentos de
fontes de radiofrequência do céu.



Reber formalizou suas descobertas publicando seus resultados tanto em
revistas de Engenharia quanto de Astronomia, que deste modo,
asseguraram a Radioastronomia como um importante campo de pesquisa
após a Segunda Guerra Mundial.
 
Um outro importante pesquisador pioneiro da Radioastronomia foi John
Daniel Kraus (1910 - 2004), Ph.D. em Física pela Universidade de Michigan
(1933), com contribuições importantes nas áreas de eletromagnetismo,
Radioastronomia e Física de antenas foi uma figura importante para o
desenvolvimento da Radioastronomia do pós guerra. 
 
Kraus escreveu um dos principais livros sobre Radioastronomia, Radio
Astronomy (1966), livro por muitos considerado uma referência em
Radioastronomia (teve sua última atualização pelo autor em 1986),
inventou também a antena helicoidal (1946), projetou o Radiotelescópio Big
Ear na Ohio State University e ao longo da vida como pesquisador catalogou
mais de 19.000 fontes de rádio.
 
Kraus também foi um dos principais promotores do SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence), uma outra contribuição importante foi
publicar um livro sobre a Física das antenas (1950, 1a. Edição e 1988, 2a.
Edição Revisada) aclamado pelo rigor matemático e detalhes técnicos.
 
Conhecer um pouco da História   da Ciência e saber que em tão curto espaço
de tempo chegamos tão longe, deve funcionar como um motor para novos
trabalhos e descobertas.
 
Com base nos trabalhos de Orsted e Faraday, James Clerk Maxwell (1831-
1879) unificou as leis da eletricidade, magnetismo e óptica. Maxwell foi
capaz de prever a existência de ondas de rádio que só posteriormente foram
descobertas por Hertz, mas certamente nem ele poderia vislumbrar quão
longe as aplicações dessa descoberta nos levariam.
 
Esperamos com esse breve trabalho auxiliar professores em suas aulas e
alunos a descobrir esse interessante ramo da Astronomia que envolve novas
tecnologias, a história recente da ciência e muitos avanços futuros.
 
Bons estudos! 
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