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RESUMO

Esta dissertação de mestrado propõe um jogo de interpretação de papéis (role-playing

game - RPG) para o uso pedagógico na discussão de conceitos de física, abordados no ensino

de astronomia, na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental 2. Trata-se de uma aventura

que pode ser inserida no Ensino Fundamental 2, para abordar o ensino de tópicos de

astronomia, com foco no Sistema Solar. É possível usar o jogo também para outros conteúdos

curriculares. A metodologia emprega uma sequência didática dividida em oito aulas, que

objetiva mostrar, ensinar e ainda propiciar aos alunos serem sujeitos em um processo de

construção dos conceitos nas aulas e a utilização dos mesmos na aventura (jogo), incluindo os

aspectos cognitivos, interação entre os alunos. A sequência didática foi fundamentada na

Teoria Socioconstrutivista de Vygotsky e foi aplicada em duas turmas de 6° anos do Ensino

Fundamental de uma Instituição Municipal de Ensino da Cidade de Volta Redonda, Rio de

Janeiro. Nas aulas durante as quais o jogo foi utilizado em sala, foi possível ver com clareza

os conhecimentos adquiridos pelos alunos, como eles os interpretam e fazem uso desses

conhecimentos face à sua utilização durante o Jogo. Como fruto desta dissertação, foi

elaborado um produto didático em conjunto com um roteiro básico para a professora ou

professor utilizar o jogo feito e ainda criar a sua própria aventura na forma de jogo para uso

no ensino de Ciências no Ensino Fundamental 2.

Palavra-chave: Ensino de Ciências, Física, Astronomia, RPG, Vygotsky
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ABSTRACT

This master's dissertation proposes a role-playing game (RPG) for pedagogical use in

the discussion of physics concepts, addressed in the teaching of astronomy, in the subject of

Science in Elementary School 2. It is about an adventure that can be inserted in Elementary

School 2, to address the teaching of astronomy topics, with a focus on the Solar System. It is

possible to use the game for other curriculum content as well. The methodology employs a

didactic sequence divided into eight classes, which aims to show, teach, and also enable

students to be subjects in a process of construction of concepts in classes and their use in

adventure (game), including cognitive aspects, and the interaction between them. The didactic

sequence was based on Vygotsky's socio-constructivist Theory and was applied in two 6th

grade classes of an elementary school at a Municipal Education Institution in the city of Volta

Redonda, Rio de Janeiro. In the classes during which the game was used in the classroom, it

was possible to clearly see the knowledge acquired by the students, how they interpret and

make use of this knowledge given its use during the Game. As a result of this dissertation, a

didactic product was prepared together with a basic script for the teacher to use the game

made, and even create their own adventure in the form of a game for use in teaching Science

in Elementary School 2.

Keyword: Science Teaching, Physics, Astronomy, RPG, Vygotsky
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CAPÍTULO 1-INTRODUÇÃO

Como pode o ser humano olhar para o céu e não se maravilhar com a beleza do

firmamento, com o brilho das estrelas e da lua na parte da noite e o céu azul e o calor do Sol

na parte do dia e não se questionar, nem que seja uma simples pergunta de como tudo isso

pode acontecer? E neste ponto que aprender ciência acaba sendo o desenvolvimento da

capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania para

um aluno, como está escrito na BNCC (BRASIL, 2018), seja estudando, seja investigando ou

desvendando os mistérios e matando a curiosidade. E é a partir daí que este trabalho foi

pensado e construído com o intuito de estimular o interesse e a curiosidade científica dos

alunos , resolver problemas, levantar, analisar e discutir soluções.

Segundo ROSA & ROSA (2012), podemos entender que o ensino no Brasil se iniciou

em 1549, com a chegada dos jesuítas, que direcionaram e criaram sistemas como divisão de

trabalho didático, criação de espaços e especialização de professores. Ensinavam e

evangelizavam. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal ficou

responsável pela educação, ao qual modificou partes do sistema criado pelos jesuítas,

causando um caos na educação brasileira neste período. Com a vinda da família real, o

processo sofreu uma total reorganização e foram criadas as primeiras instituições de ensino

técnico e superior no país. Posteriormente o ensino básico ainda sofreu muitas outras

situações. Em 1834, a responsabilidade do ensino básico passou a ser das províncias, que

deixaram para o segundo plano essa parte do ensino. A lei vigente proibia qualquer tipo de

intervenção, seja política ou financeira no ensino básico. Os conteúdos eram dados em aulas

avulsas, mas foi também neste período que os conteúdos passados nas escolas foram

reestruturados. Surgiram as ciências físicas e naturais, a história e a geografia, que

completavam o quadro junto com estudos de literatura clássica e moderna e da matemática.

Como diz BEZERRA, GOMES, MELO, & SOUZA (2009) a física passou de fato a

ser lecionada no período colonial, com os jesuítas. No império era vista no Ensino Superior a

partir do quinto ano, direcionada para as áreas de matemática e ciências naturais, onde foi

tendo um aumento na carga horária e, um reconhecimento acerca da importância do estudo da

física no currículo do ensino secundário. Nas décadas de 1920 em diante, houve debates sobre

a importância da educação que ganhou maior notoriedade no país, se tornando um problema

nacional. Em 1924 foi criada a Associação Brasileira de Educação segundo, ROSA & ROSA

(2012). No período da república , o direito à educação aparece pela primeira vez na

Constituição de 1934 como escreve BEZERRA, GOMES, MELO, & SOUZA (2009). Houve



muitos manifestos e muitas reviravoltas, até a chegada da nova constituição promulgada em

1946, novos rumos na educação foram tomados. O ensino foi caracterizado por um

crescimento quantitativo e foi elaborada a primeira lei de Diretrizes da Educação

Nacional-LDB, que foi promulgada depois de 15 anos.

O ensino de física passou a ser preocupação de fato e tomou uma empolgação

considerável na educação , motivado pela corrida espacial, que promovia em maior escala o

desenvolvimento científico e tecnológico a partir da década de 60 como evidência COSTA &

BARROS (2015), isso ainda nos Estados Unidos e depois da america Latina e incluindo o

Brasil. Em meados das décadas de 1980, o ensino de Física era teórico, e alguns professores

não tinham formação adequada para lecionar a disciplina segundo, BEZERRA, GOMES,

MELO, & SOUZA (2009). Atualmente o ensino de física está relacionado ao ensino médio.

O ensino da Física na Educação fundamental dos anos finais, está sendo contemplado no

ensino de ciências, antes da nova BNCC, alguns temas de física eram abordados somente na

última série do ensino fundamental, o 9°. A partir da BNCC 2018, promulgada em 2020,

houve uma reestruturação da matéria de Ciências, incluindo novos desafios, mais formas de

investigar e trabalhar o letramento científico, promovendo uma progressão da aprendizagem.

O ensino de Ciências foi dividido em 3 eixos temáticos: Terra e Universo, Matéria e Energia

e vida e evolução, onde nos dois primeiros eixos a distribuição dos temas de física em todas

as séries finais, ou seja, do 6° ao 9°. E é justamente no eixo Terra e Universo que esse

trabalho se encontra. Esse trabalho então propõe elaborar a sequência didática usando o jogo

de Role-Playing Game (RPG) para ensinar o conceito de astronomia ensinado no ensino

fundamental anos finais .

Ferramenta de ensino, os jogos didáticos são capazes de promover o desenvolvimento,

autonomia do trabalho e da criatividade em grupo o que se torna pertinente em sala de aula. O

RPG é um jogo de interpretação de papéis, no qual os participantes podem jogar uns contra os

outros, ou trabalharem juntos em prol de um objetivo, sempre interpretando uma personagem,

criada ou não por eles.

A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro é justamente essa pequena

introdução. O segundo capítulo serão comentados alguns aspectos acerca do ensino de

astronomia na educação, em especial o ensino fundamental dos anos finais, sobre as

atividades lúdicas no ensino de conteúdos de física, aspectos da teoria de Vygotsky e sobre o

RPG. O terceiro capítulo, será explorado o sistema solar, composto de oito planetas

principais e suas respectivas luas, asteróides, meteoróides, cometas, planetas anões e outros
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corpos, o sistema solar é o foco deste capítulo. Foi feita uma pequena incursão na história da

astronomia, seguido da descrição dos planetas, levando em consideração as características

principais, atmosferas, superfície, viagens de exploração, as luas entre outros pequenos

corpos, considerando o conhecimento abordado no ensino fundamental. No quarto capítulo

trata-se dos objetivos e propostas do trabalho. No quinto capítulo, é realizada a explanação da

metodologia aplicada em sala de aula, a continuidade do trabalho e a utilização do produto.

Produto este que consiste primeiramente a ajudar o docente a arquitetar sua própria aventura.

As informações discutidas aqui referem-se às análises das respostas presentes no questionário

direcionados aos alunos, e implementação do jogo em sala e pôr fim no sexto capítulo a

conclusão do trabalho. Finalmente são apresentadas as considerações finais e as referências

bibliográficas, seguida do apêndice.

.
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CAPÍTULO 2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1-O Ensino de Astronomia

Olhar o céu em uma noite, sem nuvens em um bom clima, e ver a grandiosidade da

sua beleza, sempre fascinou a humanidade. Desde os primeiros humanos que se tornaram

conscientes do mundo que os cerca e começaram nas suas primeiras observações com o

intuito de simplesmente olhar por curiosidade, ou a começar a identificar os corpos que por ali

estavam se passaram milhares de anos e ainda hoje o céu fascina tanto quanto antes. Como

diz MOURÃO (1997) “a Astronomia é na sua essência, a ciência da observação dos astros.

Seu objetivo é situá-los, no espaço e no tempo, explicar os seus movimentos e as suas origens,

descobrir a sua natureza e as suas características” Apesar de hoje poucas pessoas olharem

para o céu, devido a correria do cotidiano e a poluição luminosa presente nas cidades pelo céu

afora.

Como argumenta FERREIRA, NICARETTA & BUENO (2011), a astronomia é

considerada umas das mais antigas Ciências da humanidade, estudada por diversos povos. E é

motivo de conquista que levou a humanidade aos novos continentes e à lua, e no presente

momento, carrega a pretensão de chegar ao planeta Marte. Como disse BUFFON &

DANHONI (2017), no Brasil ela chegou a se tornar expressiva quando foi criada a

Associação Brasileira de Astronomia (ABA), nos anos de 1970. Daí surgiram os primeiros

estudos voltados à área de ensino, como minuciosos trabalhos e estudos sobre a importância

da astronomia na escola, aumentando consideravelmente nos anos posteriores com um

pequeno número de trabalhos, mais importantes para a área.

Ainda BUFFON & DANHONI (2017) relatam que em meados dos anos 2000, a

preocupação também envolveu o tipo de formação que o professor estava tendo para ensinar a

astronomia em sala. Seu aperfeiçoamento foi proposto em cursos para inserir a astronomia em

diferentes modalidades. Nesta década de 2000, passou a ser levada em conta não só como a

astronomia deve ser colocada em sala de aula, mas também a questão da formação e

conhecimento dos professores e os conteúdos dos livros didáticos . A deficiência na formação

do professor de licenciatura para trabalhar com temas astronômicos como escreveu

FONTANELLA & MEGLHIORATTI (2016), passou a ser apontado como grande obstáculo

para que o ensino alavancasse e se consolidasse na educação, acompanhados de significados

conceitos errôneos disseminados em muitos livros didáticos, base para muitos professores na

sala de aula. Os professores enfrentam muitas dificuldades no ensino de Astronomia, como a
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falta de conhecimento adequado, a presença de conceitos errôneos no seu saber, dessa forma o

nível de conhecimentos em temas básicos de astronomia dos professores de Ciências acaba

ficando muito aquém do considerado desejado. GONZATTIV (2013) argumenta que várias

ações lentamente estão sendo feitas para uma mudança nesse cenário. Há, por exemplo, um

esforço nacional, mobilizando escolas, professores e pesquisadores em eventos como a

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), o Simpósio Nacional de

Educação em Astronomia (SNEA), e por fim encontros regionais de astronomia.

A importância do estudo de Astronomia pode ser o ponto chave para o sucesso do ensino

da mesma. SILVA (2018) diz que o ensino da física por muito tempo tem sido colocado em

segundo plano, e é importante salientar que a física corresponde aos assuntos que estão

relacionados ao cotidiano, em qualquer momento dele, não só no planeta Terra como no

universo. E ao ser inserida na educação, com uma linguagem acessível, a física propicia que

os alunos entendam suas leis e fundamentos, proporcionando um conjunto de saberes que são

utilizados nas mais variadas áreas aprimorando os campos de conhecimentos. Segundo

SIPAVICIUS & SESSA (2019), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi

homologada em Dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação, diz:

"A organização do ensino básico se dá em 10

competências. Cada competência é composta com um

conjunto de conhecimentos conceituais e

procedimentais, junto a habilidades cognitivas e

socioambientais, bem como atitudes e valores. Com

este escopo teórico se objetiva a transformação da

sociedade de modo que seja humana socialmente

justa e enfocada na preservação da natureza”

Na nova BNCC (BRASIL, 2018), a área de Ciências da Natureza foi dividida em 3

unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Muitas das

pressuposições que existiam nos parâmetros curriculares Nacionais (PCNs), foram

conservadas, mas com ênfases diferentes. Tendo como principal objetivo o de fazer com que

os alunos entrem em contato com práticas, procedimentos de investigação científica e

processos, para que possam ser capazes de intervir na sociedade. A proposta do documento é

uma mudança de paradigma, com um trabalho em espiral, ano a ano onde o conhecimento vai

sendo gradativamente construído e aprofundado, se tornando mais complexo.
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Como relata RICO (2017), antes da nova BNCC de 2018, os PCNs traziam divisões por

blocos temáticos: Recurso e tecnologia, ser humano e saúde, Ambiente. Esses três blocos

deveriam ser trabalhados durante todo o ensino fundamental - Anos iniciais e o quarto bloco,

Terra e universo, que entrava somente no ensino fundamental- Anos Finais. Na prática, o livro

didático distribuído tinha esses temas em forma linear. De modo que somente no 6° ano se

trabalhava a Terra e o Universo (sendo os conceitos de astronomia somente em um bimestre),

no 7° ano, trabalha-se com os seres vivos, no 8° ano, somente o Corpo Humano e no 9° ano,

matéria e energia, que estava subdividido em química e física. Agora com o formato em

espiral, não há mais essa divisão linear, no eixo Terra e Universo, que é a parte que interessa

para o trabalho, a proposta é que os alunos possam compreender as características,

localização, movimentos e força que atuam na terra, no sol, na lua e de outros corpos celestes

e também os fenômenos relacionados a todos eles, como eclipse por exemplo em toda a fase

do ensino fundamental nos anos iniciais e finais sendo gradativamente aprofundado do 1° ano

ao 9° ano. Segundo a BNCC (BRASIL 2018):

“A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no

desenvolvimento científico e tecnológico... No entanto, o mesmo

desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos ou

melhores produtos e serviços também pode promover desequilíbrios

na natureza e na sociedade. Para debater e tomar posição .... São

imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais

quanto científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a

presença da área de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com

a formação integral dos alunos. Portanto, ao longo do Ensino

Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso

com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e

tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes

teóricos e processuais das ciências…. Apreender ciência não é a

finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da

capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício

pleno da cidadania. Nessa perspectiva, a área de Ciências da

Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do

saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso

à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da

história, bem como a aproximação gradativa aos principais

processos, práticas e procedimentos da investigação científica....é

imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e
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apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades

investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados dessas

investigações... pressupõe organizar as situações de aprendizagem

partindo de questões que sejam desafiadoras e, reconhecendo a

diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica

dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e

representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções.”

BNCC (BRASIL 2018)

Como está escrito na BNCC, a unidade temática Terra e Universo tem como principal

intenção levar os alunos a buscar compreender e ampliar as experiências de observação do

céu e do planeta Terra, salientando que a construção do conhecimento sobre a terra e o céu se

deu de diferentes formas em diversificadas culturas, permitindo assim, que os alunos possam

reconhecer e valorizar as diferentes formas de conhecimentos das culturas. “A partir de uma

compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de sua evolução, da nossa galáxia e das

ordens de grandeza envolvidas, espera-se que os alunos possam refletir sobre a posição da

Terra e da espécie humana no Universo. ” BNCC (BRASIL, 2018).

2.2 - Vygotsky- A Zona de Desenvolvimento Proximal e a aprendizagem dos alunos

Para um melhor desenvolvimento do trabalho, a Teoria Socioconstrutivista de

Vygotsky foi utilizada como referência na sequência didática e na estruturação do jogo.

SCHIMT (2008) argumenta que para Vygotsky, quando a criança interage com as pessoas em

seu ambiente cooperando com seus pares, a aprendizagem é impulsionada e vários processos

internos de desenvolvimento acontecem. O aprendizado organizado “resulta em

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de

outra forma seriam impossíveis de acontecer” .

REGO (1995) relata que Lev Semenovich Vygotsky teve uma breve vida. Nasceu em

Orsha na Bielo-Rússia em 5 de novembro de 1896 e morreu prematuramente em 11 de junho

de 1934 por tuberculose. Viveu na mesma época que Piaget. Psicólogo, foi precursor na noção

de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e

condições de vida. A mesma autora ainda ressalta que a sua produção intelectual foi

extremamente intensa e relevante. Elaborou pelo menos cerca de 200 estudos científicos sobre

diferentes temas e sobre as controvérsias e discussões da psicologia contemporânea e das

ciências humanas de um modo geral
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Em seu livro, VYGOTSKY(1976) descreve que todas as atividades cognitivas

fundamentais do indivíduo acabam acontecendo de acordo com sua história social e acabam

se desenvolvendo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. Ele

acredita que deste modo, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do

indivíduo não são determinadas por fatores congênitos, mas sim resultados das atividades

praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve.

Segundo SILVA (2018), a interação social para Vygotsky, dos alunos com outros indivíduos e

com o meio, permite um desenvolvimento cognitivo, no mínimo duas pessoas devem estar

ativamente envolvidas, trocando ideias e experiências para que aconteça. A perspectiva de

Vygotsky sugere que o processo de aprendizado dos conteúdos escolares não se exaure em um

tempo determinado, mas se consolida e se amplia à medida que são oferecidas condições

específicas para exercitar os conteúdos aprendidos. Como escreveu SCHMIT (2008), ao criar

situações em que isso é possível, o professor permite aos alunos dar novos significados para

os conceitos aprendidos durante o processo. Para ele o jogo facilita o desenvolvimento da

imaginação e também da criatividade, é através dos jogos que a criança desenvolve sua

imaginação, dessa forma a brincadeira é de extraordinária seriedade para o desenvolvimento

da criança que se realiza através dos seus intercâmbios sociais, possibilitando a criação de

mecanismos para o surgimento da zona proximal, tão importante para o desenvolvimento

cognitivo, PACAGNAN (2013) descreve que “desenvolvendo a iniciativa, oportunizando a

expressão de seus desejos e internalizando as regras sócias, da mesma forma que uma

situação imaginária tem que conter regras de comportamento, todo jogo com regras contém

uma situação imaginária”. Segundo Schimit (2008):

"Para Vygotsky, a imaginação e a criatividade derivam da

plasticidade cerebral humana expressa sob a forma de memória. As

experiências passadas do indivíduo podem ser utilizadas em dois

tipos de atividades, a atividade reprodutora, que permite relembrar

fatos e sensações, e a atividade combinadora e criadora, que

recombina as experiências passadas em novas formas, o que permite

imaginar situações que ainda não ocorreram na vida do indivíduo.”

VYGOTSKY(1976) entendeu que o ser humano é um sujeito “determinado pela sua

estrutura biológica e toda a sua circunstância histórica”. Sendo capaz de realizar uma

“atividade organizada partindo de sua interação com o mundo, renovando sua própria

cultura”. Sendo assim o desenvolvimento acontece através de trocas mútuas, entre a pessoa
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humana e o meio onde ela vive que se estende não somente para o ambiente, mas também por

todos os indivíduos que estão nele inseridos. “Essas trocas se estabelecem durante toda a

vida, cada aspecto influenciando o outro”.

MURADOR (2009) destaca que Vygotsky mostrou que o bom ensino é aquele que

estimula o aluno a atingir um nível de entendimento que ainda não tem pleno domínio. E que

é de suma importância compreender a necessidade de valorizar o que o aluno já conhece

possibilitando aprender conteúdos novos é fundamental para seu desenvolvimento cognitivo.

A zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky como descreve REGO (1995) é uma zona

entre o aprendizado e o desenvolvimento. O aprendizado possibilita e movimenta o processo

de desenvolvimento, sendo um aspecto necessário e universal. Dessa forma, para Vygotsky, a

identificação de dois níveis de desenvolvimento: o real ou efetivo e o potencial. Sendo o

primeiro referente às conquistas já consolidadas, funções que o indivíduo pode realizar

sozinho, que ele domina. O segundo está relacionado às capacidades que podem ser

construídas, aquilo que o indivíduo é capaz de fazer. O segundo envolve a distância entre

aquilo que o indivíduo já consegue fazer e aquilo que ele tem potencial para fazer. Assim

dessa forma o aprendizado é o responsável por criar essa zona de desenvolvimento proximal,

pois a medida que acontece a interação com os outros e que o indivíduo coloca em

movimento os vários processos de desenvolvimento que sem ajuda seria impossível.

No ensino de Ciências Naturais, é sempre interessante buscar novas metodologias para

uma melhor aprendizagem e aproveitamento dos alunos. Como ressalta MURADOR (2009),

utilizar o lúdico para desenvolver e ampliar a percepção e conhecimento do aluno pode

auxiliar professores e os próprios alunos numa melhor compreensão dos conteúdos propostos.

Para a BNCC, BRASIL (2018), o ensino de Ciências deve promover situações nas quais os

alunos possam solucionar problemas, ou seja: observar o mundo em sua volta e fazer

perguntas, planejar investigações, criar hipóteses. Planejar, desenvolver, analisar e elaborar as

situações com base em evidências por eles coletadas a partir do conhecimento adquirido e

resolver situações eficazes para resolver problemas cotidianos ser capaz também de

desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e

socioambiental. Esta parte, conjuntamente com a Zona proximal de Vygotsky, se encaixa

dentro da sala de aula e com os jogos lúdicos. É uma forma de conseguir promover essas

ações é utilizar o Lúdico, em sala de aula, trazendo conteúdos concretos para a realidade de

forma clara e diferente das aulas tradicionais. Atividades orais, teatros, debates e jogos

ajudam a tornar o processo de aprendizado real e utilitário, saindo da rotina do cotidiano, indo
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muito além, do ato de brincar, mas podendo ser estruturas importantes para o

desenvolvimento, cognitivo, particular e educacional. Ou seja, ludicidade como diz PAULA

& SANZOVO (2018).

Segundo BÖHM (2015) é relatado por profissionais e professores na área de educação

que os alunos conseguem aprender mais e de forma mais rápida quando o lúdico está

envolvido. Jogos e brincadeiras podem estar no planejamento das atividades em sala e podem

ser inseridos na educação. Segundo PAULA & SANZOVO (2018), o jogo tem duas funções

básicas: a primeira foca no lúdico, que envolve o prazer, a diversão e a segunda é a educativa

que acaba garantindo o aprendizado e uso do conhecimento para novas implicações e

resolução de problemas. O lúdico cada vez mais está ganhando espaço na comunidade

científica, como ferramenta para o aprendizado, tornando a aprendizagem mais fácil,

despertando o interesse dos alunos com situações-problemas, permitindo uma autonomia

destes, e levando o professor a sentir a necessidade de buscar e estudar novos jogos e

brincadeiras relacionadas com as matérias que está querendo trabalhar, podendo utilizar

diversos tipos de matérias, organizando objetivos e o ambiente que possa favorecer a sua

atividade. O brincar leva o aluno a ser mais flexível, a buscar alternativas para ação, deixando

sua atenção voltada para o ato e não para seus resultados imediatos. Além de despertar várias

emoções, que podem ser trabalhados no meio social no qual o jogo se passa, no caso a sala de

aula tendo a supervisão do professor ou professora que deve estar atento para intervir quando

necessário. Com o lúdico o aluno pode aprender a superar conflitos, respeitar opiniões,

trabalhar em grupo e muitas outras coisas. Mesmo que o professor tenha dificuldade em

trabalhar em aulas diferenciadas, por falta de tempo ou espaço, material ou superlotação da

sala de aula. Muitos jogos simples não exigem muitos recursos e podem ser utilizados. Uma

aula ou outra pode fazer a diferença.

É nesta perspectiva que o produto deste trabalho foi pensado, através de um jogo de

RPG para ser jogado em sala de aula.

2.3 O RPG e seu uso didático

De acordo com PEREIRA (2010), “o Jogo de Interpretação de Personagens o RPG se

trata de uma literatura interativa, onde a história seria construída por seus participantes que

deveriam agir em cooperação para vencerem os desafios impostos”; e é justamente essa

Ludicidade que será usada para o jogo didático.
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Segundo AMARAL (2008), surgindo na década de 1970, o jogo de Interpretação de

Papéis ou Personagens, conhecido em inglês por Roling Player Games, com sigla (RPG), foi

criado por dois americanos. Dave Arneson e Gary Gygax, inspirados em jogos de estratégia,

chamados de war games, desenvolveram algo mais interativo, onde os jogadores tinham mais

decisão no jogo, juntando a imaginação. O jogador ao invés de controlar um exército,

controlaria uma personagem, que com suas várias interações com outros personagens

poderiam ter variados resultados e finais inesperados. O mesmo autor diz que:

O RPG “ É um jogo de contar histórias, em que cada partida é

denominada sessão de jogo. Muitas vezes, a aventura se desenrola

em várias sessões. Quando isso acontece, dá-se o nome de

campanha. A cada encontro, os jogadores vão descobrindo novos

segredos e elementos que compõem a trama. Uma campanha pode

durar meses ou anos, até sua conclusão, num ápice final”.

O RPG se constrói de forma cooperativa, coletiva, podendo ser caracterizada com uma

atividade pedagógica social, diz AMARAL & BASTOS (2011). Para se jogar o RPG,

invariavelmente precisa-se de um livro, que traga toda a história para dar início a partida.

Como um manual de jogo, só que diferentemente, no RPG, mais que o manual do jogo, esse

documento traz informações específicas do universo ficcional que o jogo propõe. Detalhando

a geografia, a história, religião, economia e descrição dos habitantes e outros seres que por ali

vivem. Alguns fazem uso de miniaturas e mapas, para uma melhor visualização dos combates

entre as personagens. O jogo de RPG se desenvolve em universo ficcional, onde a imaginação

do jogador se torna ativa, entrando em uma ambientação, cenário onde as personagens

atuarão, a cronologia e a tecnologia. O jogador vai criar suas personagens a partir das regras

do jogo. Utilizando tudo que é disponível a partir das informações que lhe são dadas no livro.

A partida do jogo sempre acontece com um narrador, que é o mestre do jogo, e que conhece

quase todas as regras, e é o responsável por elaborar previamente o roteiro de uma aventura

inserida no universo que foi escolhido pelo grupo. E os jogadores de antemão devem trazer

prontos as fichas das personagens de acordo com a classe escolhida. A partir de tudo pronto, o

mestre vai dar início a sua narrativa, com os desafios a serem enfrentados e cada jogador

define livremente sua ação, de acordo com as possibilidades oferecidas pelas regras do jogo.

Como diz VASQUES (2008), cada jogador deve comunicar a atitude de sua personagem

diante dos desafios, interpretando, mesmo se nada for fazer

O RPG no cenário pedagógico tem um caráter totalmente cooperativo. Os objetivos só

serão alcançados se todos permanecerem unidos e se ajudando. Não há uma competição, mas
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auxílio mútuo. Segundo AMARAL & BASTOS (2011) de acordo com pesquisadores na área,

o jogo pode melhorar e muito as relações e interações sociais dos alunos na escola.

Como diz SCHIMT (2008), também pode ser desenvolvida com o jogo umas das

funções psicológicas superiores que é a imaginação. É necessário que o jogador utilize

ativamente sua capacidade de memória criadora, reorganizando suas experiências e

conhecimentos para criar, juntos com os outros jogadores novas experiências dentro da

partida. Esse é um bom exemplo de como o RPG, pode ser gerador de habilidades cognitivas

gerais e específicas, podendo com ele trabalhar conteúdo do currículo. O RPG é um método

de construção oral para criação de histórias, uma atividade coletiva que é criada e recriada a

todo instante, SCHIMT (2008) enfatiza que no ambiente educacional, O RPG pode ser tratado

de forma diferente do que o comercial, que quem aplica deve conhecer bem o RPG, e que não

há uma prática metodológica universal para a aplicação do jogo em classe.

VASQUES (2008) argumenta que o RPG no âmbito educacional, é uma atividade que

depende da ação do professor e dos alunos, levando em consideração o tempo que o professor

terá de preparo e execução do método na sala de aula. O jogo requer de seus jogadores, um

raciocínio lógico, utilizando os conhecimentos que se tem para produzir resultados, e não tem

como ter respostas prontas para problemas que surgem durante a partida, o desenvolvimento

de articulação através das falas de diversos participantes, além de poder ser um jogo de

inclusão, onde todos podem jogar, uma ambientação adequada permite que os alunos possam

absorver os conhecimentos da aula, ao mesmo tempo que se divertem com a aventura em sala

de aula. Além de ser possível os participantes contribuírem para a construção de uma

narrativa, há a interação do saber, seja ela científica ou não.

“Essa interação normalmente acontece a partir da intervenção de

jogadores sobre a fala ou a ação dos companheiros de jogo,

podendo ser na tentativa de considerar melhor as possíveis

consequências de uma fala mal colocada ou uma ação tomada

sem a devida atenção pelos seus personagens, ou ainda buscando

explicar o contexto de uma cena narrada pelo mestre do jogo,

entre tantas outras possibilidades” (AMARAL & BASTOS,

2011).

No próximo capítulo serão abordadas as características e aspectos do Sistema Solar, sua

cosmologia ao longo das eras e também um pequeno e breve estudo sobre planetologia.
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CAPÍTULO 3- O SISTEMA SOLAR

3.1 Uma viagem na América

“No dia 18 de novembro – o timoneiro acabara justamente de calcular a posição do sol

- encontrávamos a 28 graus de latitude, procurando terra em direção do oeste” (STANDEN,

1988). Assim dá-se início ao relato do capítulo 7 do livro 1 do alemão aventureiro Hans

Standen, na sua segunda viagem para as terras da América. Localizar-se e orientar-se, achar a

direção certa sempre seguiu a história do ser humano. Desde os primeiros humanos, entender

o espaço geográfico, suas características referências era algo essencial para a sobrevivência

do grupo. Não foi o acaso que levou europeus a toparem no novo mundo, mas uma gama de

conhecimento condensados de várias culturas que permitiu homens navegarem por mares

desconhecidos, chegando e voltando de terras estrangeiras. Orientando-se tanto pela posição

do sol de dia, e das estrelas à noite somado com instrumentos que permitiam uma melhor

precisão das medidas, o mundo foi “descoberto”.

Culturas diversas do mundo Antigo como Chineses, Babilônios, Assírios, Egípcios,

Gregos, Indígenas Africanas e Brasileiras dentre outros, já olhavam e observavam o céu,

fazendo suas conjecturas tendo elementos para a astronomia ganhar corpo. Olhava-se o céu e

viam na vasta escuridão a imensidão de algo desconhecido, obviamente sem a poluição

luminosa e os instrumentos de observação que o mundo contemporâneo produz, os antigos

dependiam de uma série de condições correlacionadas como localização do observador no

planeta terra, a condição do tempo atmosférico, época do ano etc. Como disse BORGES

(2012)“Há um único céu, mas diversas são as maneiras de olhar, recortar e classificar e

nomear e em contrapartida há tantos céus quantos são os olhares que os constroem”. Para

entender a construção da Astronomia e a bagagem cultural e de conhecimento e como ela está

hoje no mundo é necessário contextualizar os acontecimentos do passado, fugindo do

anacronismo.

No período do descobrimento das Américas que, oficialmente, se deu pela armada do

Navegador Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492, buscavam chegar às índias

contornando a Terra. Colombo apresentou seu plano de chegar às índias via ocidente em 1485

ao Rei D. João II, o projeto foi recusado em Portugal e também na França e na Inglaterra.

Segundo FLECK (2008) , a análise feita por uma comissão da Universidade de Salamanca

acabou refutando o projeto, baseando-se nas Sagradas Escrituras e em Santo Agostinho e

afirmando que: “A terra é plana, e é impossível chegar ao Oriente pelo Ocidente. ” Se
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contestasse essa informação, Colombo corria o risco de ser condenado pela inquisição. Foi

somente no ano de 1492 que ele finalmente conseguiu financiamento para seu projeto. Ele

não deu a volta ao mundo. FLECK (2008) argumenta que Colombo nunca chegou a pensar

que havia descoberto um novo continente. Ele esteve sempre seguro de estar na Ásia .

O conhecimento astronômico acumulado ajudou a humanidade avançar. Mas não foi

de uma hora para outra que o conhecimento astronômico surgiu, um longo caminho foi

percorrido pela humanidade antes da chegada no novo mundo.

3.2 A humanidade conhece o céu:Astronomia na pré-história, no mundo antigo e na
idade média

Como escreveu HORVATH (2008), não se sabe ao certo como e quando começaram os

estudos sobre astronomia. Oliveira & Saraiva escrevem que a astronomia é frequentemente

considerada a mais antiga de todas as Ciências. Talvez tenha começado pela curiosidade

humana. O céu e todo firmamento sempre foi e ainda hoje é fonte de mistério. ALARSA

(1982) menciona a preocupação que os povos antigos tinham com as variações de claridade e

escuridão, com as variações de temperatura e clima, e como foram associando tudo isso ao

deslocamento do sol no horizonte, e depois o da lua. Várias culturas perceberam que podiam

utilizar os astros celestes para orientação. Observaram que muitos fenômenos ocorriam com

certa regularidade, podendo criar calendários, e tudo isso mais ativamente no momento em

que muitas tribos deixaram o nomadismo, para cultivar a terra, praticando a agricultura. No

neolítico, quando alguns povos começaram a se estabelecer, tiveram início as grandes

civilizações do mundo mencionadas por OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017), como os

babilônios, chineses, assírios , egípcios entre outras e com isso, provavelmente, houve o início

da observação sistematizada e o acúmulo documental de conhecimentos astronômicos. Os

primeiros nômades que deixaram a vida livre e começaram a viver da terra, deviam observar e

acumular conhecimento, OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017), explica que os astros

eram estudados com objetivos práticos de se contar o tempo, para entender sobre os ciclos e

estações do ano que melhor beneficiaram suas colheitas. Como a vida do povo estava ligada

restritamente a natureza e assim aos céus, uma vez que não conheciam as leis da Natureza,

acreditavam que eram os deuses, responsáveis pela chuva e pela vida e até mesmo tinham o

poder na colheita.

Registros arqueológicos como esculturas, túmulos, gravações em pedra e grandes

construções megalíticas mostram o interesse dos povos antigos para assuntos relacionados

com o registro e observação do céu. Segundo HORVATH (2008), essas últimas encontradas
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por exemplo em lugares da Europa, como na Inglaterra, o Stonehenge, construída

provavelmente entre os anos 3000 e 2600 a.C. Carnac na França, construído na região da

Bretanha, por volta do ano 2000 a.C. e Callanish, construída na Escócia entre 2900 e 2600

a.C. Embora haja existência de construções anteriores, possivelmente antes de 3000 a.C.

Essas estruturas e várias outras existentes permitem entender quais foram os primeiros

conhecimentos astronômicos desenvolvidos, embora hoje ainda muitos historiadores tenham

dúvida sobre o principal motivo dessas construções e de muitas outras existentes. Em comum,

todas parecem ser locais de observação e ou adoração, mas relacionadas com fenômenos

celestes. De acordo com ALARSA (1982), Os povos antigos averiguaram a existência do

sol, da lua e dos demais corpos celestes, provavelmente fazendo a medição da noite e do dia,

observado desde cedo o movimento do sol no horizonte, criando a primeira unidade de tempo

com essa observação: o dia. Observando o afastamento do Sol para o sul ou para o norte em

determinados momentos do ano, notava-se uma duração do dia, mais longa ou mais curta.

Percebendo os solstícios e os equinócios, puderam adotar uma nova medida de tempo para o

calendário: O ano. Observaram os movimentos da lua, suas mudanças de fase, as estrelas no

céu, sua imobilidade referente às outras, mas sua movimentação no horizonte, associando

seus conjuntos com imagens e a partir daí, idealizando constelações que apareciam em

determinadas épocas, e viram estrelas que se movimentavam no céu, e não tinham um lugar

fixos nos grupos de estrelas, os planetas, viram também cometas e outras coisas. MILONE

(2018) completa argumentando que desta forma as antigas civilizações que habitavam entre o

rio Tigre e Eufrates onde se localizava a Mesopotâmia, na região do Egito, nas margens do rio

Nilo e nas margens do rio Indus, hoje onde se localiza a Índia; e em torno do rio Amarelo,

atual China, influenciaram umas às outras devido à proximidade entre elas, inclusive

marcando o desenvolvimento de outras posteriores como a da Antiga Grécia.

Ainda para ALARSA (1982), o desenvolvimento da escrita, e depois o da matemática,

foram essenciais para o crescimento cultural e científico das primeiras civilizações, inclusive

no campo da Astronomia. O conhecimento astronômico tornou-se maior, pois a escrita

permitiu que as observações pudessem ser levadas para outras pessoas e povos, colidindo,

acrescentando, e complementando novas descobertas. Esse provavelmente foi o estágio da

astronomia que se descortinou na Europa e na Ásia, desenvolvendo-se nas principais

civilizações no início da antiguidade: a Mesopotâmica, Egípcia, Chinesa, a Hindu, Fenícia

entre outras. São dos Sumérios os primeiros registros de catálogos estelares de cerca de 1200

a.C. Nesta época as descobertas astronômicas estavam ligadas a mitologia e ao misticismo.
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Associando astros a divindades. Não havia uma preocupação em esclarecer como os

fenômenos aconteciam. Eles já conheciam os cinco planetas visíveis a olho nu e foram eles

que inventaram o sistema sexagesimal de numeração. Acabaram influenciando

expressivamente os estudos astronômicos e mitologia dos povos que mais tarde habitaram a

região, destacando-se entre eles os Babilônicos.

Conforme diz BRANCO (2016), os Babilônios não só englobaram a ciência dos

Sumérios, como cunharam uma nova astronomia com alicerce observacional e baseada na

experiência e as primeiras bases filosóficas acerca da natureza do Universo. Como disse

MILONE (2018), eles buscavam entender as vontades dos deuses observando os astros no

céu, as quais se refletiam de algum modo nos acontecimentos terrestres. Deste modo, a

Astrologia e a Astronomia nasceram juntas, como uma única forma de conhecimento. Tanto

no Egito quanto na Suméria, e nas civilizações antigas no geral, quem conhecia essas duas

facetas eram sacerdotes que serviam em grandes templos. A astronomia antiga era recheada

de misticismo, mágica, e influência na vida cotidiana. Calendários lunares foram realizados e

troca de conhecimento astronômico entre as civilizações foram realizadas a partir do século 4

a.C. influenciando definitivamente o calendário sumério, que deixou de ter duas estações para

terem algo que se parece com as estações de hoje. Mas foram os gregos que mais se

beneficiaram com o conhecimento acumulado por milênios, pois por exemplo, a partir das

observações podiam predizer eclipse e outros fenômenos. Os Egípcios construíram um

calendário de 365 dias não baseado no ciclo lunar, eles reconheceram os 5 planetas: Marte,

Júpiter, Mercúrio, Vênus e Saturno e ainda monitoravam os movimentos de um conjunto de

estrelas que definia a duração do dia e muitas outras coisas conseguiram realizar e deixaram

acumulado para as gerações futuras. Mas não somente os sumérios, egípcios, gregos e

babilônios contribuíram para o conhecimento acumulado da humanidade sobre a astronomia,

independentemente do conhecimento ocidental aí estavam os indianos, os chineses que tem

uma astronomia que data mais de 4000 anos de história e culturas meso-americanas, como os

maias e incas, astecas que tinham seus rituais religiosos baseados nas observações

astronômicas. HORVATH (2008) escreve que foi a partir do séc. VI. a. C.que entre os gregos

surgiu uma nova forma de pensamento mais racional. Filósofos gregos, por exemplo,

começaram a avaliar os fenômenos sob outra ótica, menos focada em sua cultura e pensaram

em explicações independentes dela. Pensando o porquê de as coisas acontecerem. Eles são os

primeiros a terem a noção de que a Terra e os outros planetas se deslocavam. Muitos modelos

de mundo foram criados pelos gregos para responder às questões. MONTEIRO (2001),
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argumenta que a Escola Pitagórica, com seu modelo pirocêntrico (foi Filolau de Crotona,

filósofo pré-socrático Pitagórico),foi o primeiro que propôs um sistema de que a terra girava

em torno do fogo central, considerado pelos Pitagóricos o elemento mais puro), as ideias de

Platão, o geocentrismo trazido e defendido por Aristóteles, usado por Ptolomeu, que buscava

explicar fenômenos até então inexplicáveis com seu sistema de epiciclos e deferentes. Apesar

de toda esta história, e apesar das conclusões dos Gregos, foi somente nos princípios do

século XVII que a humanidade começou a compreender qual era a posição da Terra em

relação ao sistema solar e aos outros planetas. BRANCO (2016) comenta que Copérnico

propôs seu modelo heliocêntrico, em parte determinado por ideais neoplatônicos de beleza,

prezando a naturalidade matemática e harmonia das explicações científicas, um modelo

centrado no Sol. Esse conceito foi apoiado por Galileu com raciocínios de lógica irrefutáveis.

Como disse MONTEIRO (2001)

“Mas só com o surgimento do telescópio é que a veracidade da

teoria foi confirmada. No fim do séc.XVII, Newton expôs a sua

teoria da mecânica do movimento dos corpos celestes e os

métodos matemáticos para o calcular. Esta nova conquista

teórica, em conjunto com a utilização do telescópio, chamou a

atenção de todos os astrónomos para o SS, sendo descobertos

novos planetas e satélites”

Para se entender como se chegou a este modelo também é preciso entender a

cosmologia por trás envolvida.

3.3-A cosmologia do Universo

De acordo com MARTINS (2012), em todos os povos, em todas as épocas surgiram

muitas tentativas de compreender de onde veio o Universo que conhecemos. A religião e a

mitologia eram as únicas fontes de conhecimento. Atualmente é a ciência que predomina.

Segundo MORAIS (2009), há milhares de anos, a humanidade entendia o mundo como feito

das atividades dos espíritos que eram impulsionados por emoções e paixões como as suas

próprias. Era um universo antropomórfico, dominado muitas vezes pela idade da magia, tudo

era explicado pela ira ou bondade dos espíritos. Assim as noções de deuses foram sendo

incorporadas nas tribos antigas para explicar o desconhecido, quase todos os povos aceitaram

a ideia de criação como obra de uma força sobrenatural. E ainda hoje a maior parte da

população mundial acredita que algum deus criou o mundo. Provavelmente quase todas as

civilizações conceberam mitos para a criação do mundo.
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Os povos indígenas do Brasil também se perguntaram de onde tinham vindo, como

tudo havia surgido. A lenda indígena da Amazônia que foi conservada na lenda Nhengatu.

MARTINS (2012) descreve uma possível explicação para a origem do mundo e do ser

humano. Tupana, um ser sobrenatural e o grande responsável pela criação das plantas, dos

animais e de tudo, a ação do ser sobrenatural leva a vida. O mito também descreve de que

forma surgiu o erro, a desobediência do primeiro homem e como teria ocorrido a destruição

do mundo através de um dilúvio.

Indo para um lugar mais distante, segundo MORAIS(2009), o antigo Egito, civilização

que floresceu a aproximadamente 3500 a.C. acreditava que o céu era um telhado do mundo.

Eles tinham diversos mitos para a criação e vários Deuses. Na tumba do Faraó Thutmosis III,

há referência de 740 deuses. Segundo esses mitos, no início havia água, que chamavam de

Num e de onde tudo começou emergindo da escuridão, numa flor de lótus, libertando duas

manifestações da sua divindade. Rá e Amon, o sol do meio dia e o sol espiritual

respectivamente. Amon, senhor do universo criou o mundo se o mantém vivo e seus filhos

Shu (deus do ar) e Tefnet (deus da humidade) continuarão a criação estabelecendo a ordem

social. E muitos outros detalhes que descrevem a criação são apresentados no Mito, que

mostra que a criação do universo se fez de um único ato da vontade suprema, a partir do nada,

da escuridão, e caos e água. É da civilização egípcia que grande parte do conhecimento fará

parte das culturas do mediterrâneo, e de lá que será absorvido grande partes desses mitos

pelos povos próximos, Hebreus (Cristão e Judeu na bíblia) e Mulçumanos (alcorão) .

Ainda de acordo com o mesmo autor, para a Mesopotâmia e Babilônia, o mito mais

antigo que se tem registro é o Enuma Elish, escrito em língua acádia por volta de 2000 a.C.

Segundo o mito, para os mesopotâmicos, o mundo começou num caos líquido. Não havendo

nem céu, nem terra, apenas água: doce chamada de Apsu e a salgada chamada se Ti’amat. Já

para os babilônicos Marduk é filho de Apsu ou EA. Dependendo da fonte ou tradução. É

Marduk também que cria as estrelas após a destruição de Ti’amat. O mito original tem muito

mais detalhes e mostra o surgimento de outros deuses e outras tramas que vão aparecendo.

Segundo MARTINS (2012), nestes mitos são os deuses que vão estruturando o universo,

produzindo as partes e dando nomes, além de estabelecerem as leis que devem ser obedecidas

pelos fenômenos. Normalmente os mitos cosmogônicos pressupõem a existência de algo

desde o início, a divindade não cria tudo a partir do início, ela modifica o original e produz

outras coisas. Ainda segundo o mesmo autor na cosmologia Bíblica, existe apenas uma

divindade que produz todas as coisas, nada surge por si próprio, não existem forças ativas na
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matéria, sendo necessário à vontade divina para que tudo possa surgir. Na descrição de

Gênesis é possível ver muita semelhança com mitos cosmológicos dos povos vizinhos, tendo

muitos aspectos incorporados nestas. Existe na cosmologia bíblica a divindade invisível, que

vai criando todas as coisas e cria o homem a partir do barro, dando a ele a vida a partir do

sopro divino. E a própria divindade sozinha que organiza todo o universo.

Segundo MORAIS (2009), tem -se a cosmologia chinesa, combinação de duas escolas

filosóficas, o Taoísmo, com conceitos de yin e yang que representam quase todas as forças

opostas do universo, tudo possuindo um equilíbrio com uma flutuação cíclica entre essas duas

forças e o confucionismo,que centrava-se na melhoria do ser humano, com ênfase na

participação ativa e numa estrutura social rígida, de modo que o confucionismo é contrário às

ideias do taoísmo. Já para a cosmologia Hindu, o universo tem épocas extremamente longas e

grandes dimensões. Tendo dois momentos importantes do ciclo temporal do universo: o dia e

a noite de Brahma. No dia de Brahma foi criado o universo, Shiva o destrói e assim vem a

noite de Brahma. Mas é através do Vedas que se consegue conhecer melhor as algumas

cosmogonias indianas.

No geral todas as cosmologias mostram a ação de uma deidade para a criação. São os

pensadores Gregos, segundo MONTEIRO (2001), que problematizaram profundamente a

origem do mundo. MORAIS (2009) escreve que foi na Grécia antiga que a maneira de

encarar e interpretar os fenômenos naturais modificou-se, o ser humano passou a desenvolver

conhecimento a partir de bases racionais, de pensamento crítico e observação, rompendo com

os pensamentos místicos e religiosos da natureza. Antes do conhecimento científico atual,

muitas explicações foram dadas para o surgimento de tudo, em busca sempre de compreender

o universo e a ainda o próprio ser humano em meio a tudo isso.O sistema de Ptolomeu. Que

mais tarde será capaz de prever os movimentos dos astros, com grande precisão para sua

época Aristóteles, que foi discípulo de Platão, materializou o sistema de Platão, com

engenharia geométrica de Ptolomeu, sendo capaz de prever a posição dos planetas, estando a

Terra no centro de Tudo, o geocêntrico . Essas ideias foram retomadas séculos depois por São

Tomás de Aquino e foram a base de ideias para o mundo ocidental até a aceitação do

heliocentrismo. O universo para Aristóteles era finito, esférico e limitado pelas estrelas fixas.

Onde a terra estaria no centro. Heráclito, discípulo de Platão, desenvolve a ideia de que

Mercúrio e Vênus giravam em torno do sol e este em volta da terra. Que estaria no centro do

universo fazia um movimento de rotação em volta de si própria, no período de um Dia,

explicando de maneira simples o movimento diário de todos os astros, o movimento mensal
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da lua e dos outros planetas. O heliocentrismo surgiu ainda no séc. III a.C, com Aristarco de

Samos como descreveu MORAIS (2009)

MONTEIRO (2011) escreve que no período da idade média entre aproximadamente os

sec. V e XV, os conhecimentos gregos ficaram esquecidos. A cosmologia deste período foi

baseada na teoria dos círculos concêntricos, ideia de Aristóteles e adotada por Ptolomeu. Esse

conhecimento era pautado do que se conhecia até então, nos planetas, ou esferas andantes, a

lua, a terra e o sol, também a astrologia e a religião cristã. Possibilitando que as pessoas desta

época pudessem buscar respostas sobre o universo na própria Natureza. Buscavam entender

os movimentos das estrelas com base nos valores e escolhas do ser humano, que era

considerado um microcosmo. Também as teorias da antiguidade estavam presentes na

mentalidade do povo medieval como tudo sendo composto pelos quatro elementos, o fogo, o

ar, a água e a terra. Como argumenta COSTA (2011), a natureza era os quatro elementos que

compunham o universo e o ser humano.

O autor ainda diz que neste período foram florescendo ideias mitológicas do universo,

pois durante o domínio do Império romano nada de novo foi produzido para uma melhor

compreensão do universo. Grande parte do conhecimento grego foi esquecido, dados da

biblioteca de Alexandria foram perdidos, levando a um retrocesso sobre o que seria de fato o

universo. A Terra volta a ter uma forma plana, circundada por abismo de água, a ciência da

época tinha estabelecido que a Terra era o ponto mais alto do universo, isso fisicamente. A

Igreja adota o sistema de Ptolomeu, além de estarem de acordo com a filosofia da época, eram

bem sucedidas em explicar as observações até então feitas, ainda foram adotadas como

dogma, pela Igreja Católica. A Igreja ainda elaborou interpretações com significados

baseados no esquema de Ptolomeu, abaixo da terra estava o inferno, e isso podia ser

verificado pelo vapores e lava dos vulcões; acima estavam as sete esferas celestes, nas quais

os planetas conhecidos e o sol giravam em torno da Terra; A oitava esfera, era um enorme

abóbada imóvel, onde as estrelas estavam penduradas; a nona, era a residência das pessoas

santas e na décima esfera, estava a Residência de Deus, chamada Paraíso ou Firmamento.

Ainda citando COSTA (2011), no século XIV, a cosmologia medieval atingiu seu maior

desenvolvimento, o universo medieval era antropocêntrico, santificado pela religião,

racionalizado pela ciência geocêntrica e endossado pela filosofia da época. Essas ideias

permaneceram em vigor até o séc. XV em plena Renascença.

O período renascentista se deu entre meados do século XIV e o fim do século XVI.

Houve transformações na sociedade, na cultura, na política e na religião, também a transição
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do feudalismo para o capitalismo. Com intensa revalorização das ideias da Antiguidade

Clássica, que foram norteadoras do novo progresso, que abrandou a influência do dogma

religioso e do misticismo, sobre a cultura e a sociedade, valorizando a racionalidade da

ciência, da natureza e colocando o ser humano como centro da criação. Ainda citando COSTA

(2011), neste período novas terras começam a ser exploradas, com as grandes navegações

iniciadas por portugueses e espanhóis, houve também o desenvolvimento de expressões

artísticas com Leonardo da Vinci, Rafael Ticiano, Michelangelo e das Ciências com

Copérnico, Tycho Brahe, Galileu e Kepler. Porém, a religiosidade da Igreja ainda dominava

fortemente o pensamento da época, havendo censura em tudo que não seguisse a visão da

mesma. Copérnico e Galileu por exemplo, ao expressarem suas ideias foram repreendidos,

Giordano Bruno foi queimado por apresentar explicação científica diferente das apoiadas pela

igreja. Embora tudo isso estivesse acontecendo é bom salientar que nem todos os lugares ou

momentos havia uma rigidez do pensamento, o renascimento modificou o modo como a

astronomia e ciências afins eram vistas. Nos períodos aproximados dos séculos XIII e XV

muitos estavam insatisfeitos com as explicações ptolomaicas e aristotélicas. O conhecimento

de muitos fatos científicos como de Demócrito e muitos de Aristóteles já pediam novas

explicações. Surgiu Roger Bacon, monge franciscano, que enfatizava que o método científico

consistia em observar e não apenas realizar a leitura de textos antigos, sendo preciso se

libertar dos velhos clássicos e encarar a nova ciência. O bispo Francês Nicholas Oresme

(1320-1382), matemático, físico e economista que refutava a ideia de que a terra não poderia

girar em volta do seu próprio eixo. O Cardeal Alemão Nicholas de Cusa (1401-1464), que

afirmou que se Deus criou o universo e sendo ele Infinito e sem localização, o próprio

universo também haveria de ser sem limitações, sem borda e centro, e fez ainda a afirmação

de que o universo é uma esfera com centro em todos os lugares e a circunferência em lugar

nenhum. Apesar de todos os entraves, a renascença produziu a “Revolução Copernicana” e

consequentemente a era moderna da Ciência como descreve ON (2020). Foi apenas no auge

do Renascimento, segundo MONTEIRO (2011), que a cultura europeia redescobriu o sistema

heliocêntrico, que dizia ser o Sol o centro do Sistema Solar e não a Terra, e que os demais

com os planetas inclusive a própria terra gravitava em torno dele. Quem propôs tal conceito

foi Copérnico e Galileu apoiou-o com raciocínios de lógica irrefutáveis. Entretanto, só com o

surgimento do telescópio é que a veracidade da teoria foi ratificada.

O mesmo autor diz que, já no final do século XVII, Newton expôs sua Teoria da

mecânica dos movimentos dos corpos celestes, posteriormente ao trabalho de Kepler, que
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formulou as 3 leis dos movimentos dos planetas. Essa teoria combinada com a visualização

nos telescópios, aumentou o interesse no estudo por parte dos astrônomos e intelectuais da

época, dando início uma fase de estudo sistemático do sistema solar e descobrimento de

novos planetas, e surgimento de novas teorias para a explicação da formação do próprio

sistema solar e universo. Descartes (séc. XVII) foi o primeiro a tentar explicar cientificamente

a existência do Sistema Solar. Mais tarde, Kant ainda no século XVII e Laplace entre os

séculos XVII e XVIII fizeram o mesmo. E muitos outros físicos, matemáticos e astrônomos

no período Iluminista e, mais adiante, se propuseram a criar teorias sobre não só o sistema

solar e seu surgimento, mas sobre evolução estelar, materiais estelares e outras coisas.

3.4- Leis do Sistema solar

Copérnico imaginava o sistema solar com órbitas planetárias circulares perfeitas.

Quando em 1601 Tycho morreu, Kepler esforçou-se com as observações de seu mestre, para

descobrir uma explicação dos movimentos do planeta Marte como escreveu ALARSA

(1982).chegando às suas conclusões, suas leis vieram mudar não só essa percepção, como

também vieram para explicar as causas dos diversos fenômenos observados e Newton, veio

sintetizar e fundamentar as leis keplerianas com a Lei da Gravitação citando BORDIGBON &

F.R.C (1991). Kepler concluiu que tudo poderia ser explicado se o Sol estivesse no centro e os

planetas movessem ao seu redor em órbitas elípticas, não circulares. Ele não só afirmou o

heliocentrismo, como também deixou cair por terra a não aristotélica de que havia algum

significado cósmico no círculo. Estabelecendo assim 3 leis fundamentais dos movimentos dos

planetas segundo ALARSA (1982)

3.4.1 Leis de Kepler e a gravitação de Newton

As 3 leis de Kepler se anunciam assim de acordo com ARCIDIACONO et al. (2017):

Lei das órbitas:“os planetas se movem em uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos”

Lei das áreas:“ O segmento de reta que liga o centro do sol ao centro do planeta descreve

áreas iguais em tempos iguais ”

Lei dos períodos:“ O quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao

cubo do semi-eixo maior da órbita”
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As três leis de Kepler  são universais, valendo para todo o Universo.

3.4.1.1- 1° Lei das Órbitas elípticas (1609)

Em relação a um referencial no Sol, os planetas se movimentam descrevendo órbitas elípticas,

ocupando o Sol um dos focos da elipse.

Desta forma o ponto mais afastado do sol é chamado de afélio e o mais próximo e periélio. As

distâncias entre afélio e periférico em relação ao sol são também chamadas de e𝑑
𝑚𝑎𝑥 

𝑑
𝑚𝑖𝑛

respectivamente (Figura 1), podendo desta forma definir o raio médio da Órbita do planeta, com a

média aritmética entre e .𝑑
𝑚𝑖𝑛

𝑑
𝑚𝑎𝑥

𝑅 =
𝑑

𝑚𝑖𝑛
+𝑑

𝑚𝑎𝑥

2

(1)

Como descreveu CONTADOR (2013), Kepler passou dois anos calculando a distância do Sol

a Marte várias vezes, em vários pontos da órbita. todos os seus cálculos mostravam que a órbita era

uma espécie de oval, parecendo um círculo, mas achatado para dentro em dois lados opostos.

Figura 1-Cálculo de e -𝑑
𝑚𝑖𝑛

𝑑
𝑚𝑎𝑥

fonte:HELOU,GUALTER E NEWTON. Topicos de Fisica I-
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Segundo OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017), Kepler conseguiu traçar a órbita da

Terra, após determinar as diferentes posições da mesma a cada período sideral de Marte.

Verificando que que a órbita terrestre era bem ajustada por um círculo excêntrico, com o sol

um pouco afastado do centro. Ainda segundo os mesmos autores, ele tentou fazer a mesma

coisa com a órbita de Marte, mas não teve muito sucesso e depois de muitas tentativas e

observações, representou a órbita de Marte com uma oval e percebeu que uma elipse ajustava

bem todos os dados que ele possuía. A posição do Sol coincide com um dos focos da elipse,

ficando assim explicado a trajetória quase circular da Terra, com o Sol afastado do centro.

3.4.1.2- 2° Lei das Áreas (1609)

As áreas varridas pelo vetor-posição de um planeta em relação ao centro do Sol são

diretamente proporcionais aos respectivos intervalos de tempos gastos. Segundo o

CONTADOR (2013), Kepler descobriu que as áreas percorridas por um planeta, em

determinado período de tempo, seja estando longe do sol, onde o percurso é longo e estreito

ou estando próximo do sol, onde o percurso é curto e largo, são iguais. Segundo NETO

(2019), “outra propriedade importante é que, se houver apenas dois corpos, não há torque

externo e o momento angular deve se conservar. Consequentemente, a órbita fica restrita a

um plano bem definido, perpendicular ao vetor L” .

Como escreveu CONTADOR (2013), Kepler (Figura 2) sabia que a Terra e os outros

planetas não se moviam em velocidade uniforme, ele achava que a velocidade de cada planeta

dependia diretamente da sua distância ao Sol, dessa forma ao cobrir um determinado

percurso, o tempo deveria ser proporcional a área percorrida. Então, ele dividiu o círculo

orbital em 360°, e calculou a distância de cada parte do arco do Sol (Figura 3), somando todas

as distâncias, entre dois pontos quaisquer da órbita, pensou ele, seria igual ao tempo

necessário para o planeta chegar lá, de um ponto ao outro.

Figura 2- Johannes Kepler                       Figura 3-  Círculo Orbital
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Mas essa ideia não deu certo, ele percebeu que existem infinitos números de pontos

de órbitas e assim sendo número infinitos de distâncias, e que essa soma estava relacionada a

área da órbita, então Kepler fez a incrível suposição que a variação de velocidade dos

planetas, deveria ser inversamente proporcional a sua distância do Sol. Assim, ele dividiu a

órbita da Terra em intervalos , de forma que cada um pudesse considerar a𝑃
1
𝑃

2
𝑃

2
𝑃

3

velocidade constante e proporcional à distância do Sol (S). Dessa forma o tempo para cada

planeta percorrer o trajeto de intervalo seria proporcional a soma das distâncias +𝑃
𝐿
𝑃

𝑛
𝑃

1
𝑆

+... … Kepler ainda dividiu um intervalo em números infinitos de partes e substituiu a𝑃
2
𝑆 𝑃

𝑛
𝑆

soma infinita de todas as distâncias pela área entre os intervalos, foi essa substituição que deu

origem a lei chamada Leis das áreas, sua segunda lei. Concluindo assim que a área varrida

por uma linha imaginária do Sol ao planeta, e não a distanciam tinha uma relação direta com o

tempo necessário para determinado deslocamento. O destaque desta lei é que ela foi

“descoberta” antes da primeira lei.

Outra informação importante, segundo NETO (2019), é que “segunda lei de Kepler é

uma consequência da conservação do momento angular”, onde pode ser assumido que se

tratando de um sistema de 2 corpos onde a massa de um dos corpos é muito maior que o

outro, terá:

L = r × p = m r × v (2)

“onde L é o momento (quantidade de movimento) angular, p é a quantidade de movimento

linear e r e v são o raio vetor e a velocidade do corpo mais leve de massa m.”

A área varrida pelo raio vetor que liga o corpo maciço (Sol, p.ex.) ao corpo mais leve

(um planeta, p.ex.) é dada por:

área varrida ≡ δA = |r × δr| = |r × v δt| = |L| /m δt. (3)1
2

1
2

1
2

Ainda segundo NETO (2019) “Mas como o momento angular se conserva, |L|/m =

constante e, portanto, δA ∝ δt. Ou seja, para um mesmo intervalo δt, a área varrida δA é a

mesma. A variação do plano orbital dos planetas é consequência de haver mais de 2 corpos

no Sistema Solar.”
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Figura 4- Área varrida pelo raio vetor r que percorre uma elipse.

Fonte: hhttp://www.astro.iag.usp.br/~gastao/AstroPosicao/Curso2021.pdf

3.4.1.3 - 3° Lei dos Períodos (1618)

Para qualquer planeta do Sistema Solar, é constante o quociente do cubo do raio médio

da órbita, , pelo quadrado do período de revolução (ou translação), , em torno do sol.𝑅3 𝑇2

(4)
𝑅3

𝑇3 = 𝐾
𝑃

A constante denomina-se constante de Kepler e seu valor depende apenas da𝐾
𝑃

massa do Sol e das unidades de medida.
Ou seja, como escreveu NETO (2019) a terceira Lei está relacionada com a

conservação de energia. No caso de uma órbita circular, a lei pode ser deduzida
igualando a força centrípeta com a força gravitacional.

(5)
𝑚𝑣2

𝑟 = 𝑔𝑀𝑚

𝑟2 ⇒ 𝑣2 = 𝐺𝑀
𝑟

“Onde M é a massa do corpo mais maciço e vemos que , neste caso, não há
dependência da massa do corpo menos maciço, m. Lembrando que o período Orbital é
T =2 então vem:π𝑅/𝑣,  

(6)(2π)2𝑟2

𝑇2 = 𝐺𝑀
𝑟

𝑟3

𝑇2 = 𝐺𝑀

4π2

Dessa forma, no “Sistema solar, em relação às órbitas dos planetas, M é sempre a

mesma (a massa dos Sol)”. Assim, em relação a qualquer planeta, , onde é o raio𝑟3  α 𝑇3 𝑟 

da órbita (assumindo uma órbita circular) genericamente, temos , onde é o𝑎3𝑥 𝑇2 𝑎

semi-eixo maior da órbita elíptica. Em qualquer outro sistema que seja estelar ou planetário, a

terceira Lei de Kepler também é válida.
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Ainda segundo NETO (2019) com a terceira lei é “possível deduzir o tamanho do

semi-eixo maior das órbitas planetárias, conhecendo seu período de translação”. E pode ser

até medido, dependendo do caso o semi-eixo maior e o período, então pode se deduzir a

massa do sistema.

3.4.1.4 -Lei da Gravitação Universal.

A lei de gravitação universal de Newton se anuncia assim: “ Dois pontos materiais de
massas se atraem de acordo com a linha que os une, com a força (f) diretamente𝑚1 𝑒 𝑚2
proporcional a suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da sua distância 𝑟.

Temos, assim, onde G é a constante universal de Newton𝐹 = 𝐺
𝑚

1
𝑚

2

𝑟²

𝐺 = 6, 67. 10−11𝑁. 𝑚²/𝑘𝑔².

Figura 5- Gráfico P(x.y)

3.5- O Sistema solar no cotidiano

Presente no cotidiano, os astros do sistema solar fazem parte da vida das pessoas sem

que percebam. Como diz RODRIGUES (2013), a própria forma de se medir o tempo, a escala

do tempo de dias e anos, baseadas no ciclo do sol e da lua, a percepção visual e a própria

existência da vida no planeta estão diretamente ligadas às condições existentes no sistema

solar .
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Segundo ENDLER (2015), habituados a observar a esfera celeste da Terra, era

complicado acreditar que a terra não fosse o centro do universo. Desta forma, por milênios a

humanidade não reconheceu a existência do sistema solar. MONTEIRO (2001) ressalta que,

na vastidão do Universo, o Sol e o seu sistema planetário formam um pequeno e limitado

conjunto que se fosse reduzido no tamanho de uma laranja, o planeta anão plutão estaria

afastado por pelo menos 400m. Para HORVATH (2008), o problema da origem do sistema

solar ocupou um lugar central no pensamento científico por muitos séculos e existem várias

ideias atribuídas a grandes pensadores da história. A gênese e composição do Sistema Solar

foi, há muitos séculos, objeto de estudo de várias áreas, com teorias que serviram de base para

o conhecimento atual. MONTEIRO (2001) ainda comenta que a observação direta, a olho nu,

até à pesquisa por radiotelescópios, lançamento de telescópios espaciais como o Hubble e

Kepler, das sondas equipadas com radares, altímetros e espectrômetros, muitos dos mistérios

encontraram solução, enquanto que outros surgiram. HORVATH (2008) diz:

“A história completa da origem do sistema solar envolve uma

série de processos físicos compreendidos de forma bastante

satisfatória, mas não abrangente. Enquanto novos estudos são

desenvolvidos nos aspectos observacionais da formação das

estrelas e sua descrição teórica, já é possível responder

algumas questões importantes. A primeira delas é que hoje

conhecemos muito mais da formação das estrelas e planetas

precisamente porque já podemos observar o processo

diretamente, c, dentro de uma distância relativamente pequena

do sol, existem várias regiões de formação estelar onde podem

ser catalogadas e observadas estrelas em vários estágios de

sua formação. Assim que possível imaginar como nosso

sistema solar foi formado”. (Horvath, 2008)

3.6 A origem e evolução do sistema solar

Na Via Láctea, orbitando em um de seus 4 braços espirais externos, uma de entre os

milhões de galáxias existentes no Universo existem três tipos gerais de galáxias: elíptica,

espiral e irregular. A Via Láctea é uma galáxia espiral, em uma velocidade aproximada de

828.000 km/h, levando cerca de 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do

centro galáctico. Constituído pelo Sol, Planetas, Asteróides e Cometas, incluindo também o

cinturão de Kuiper, um grande anel ocupado por corpos gelados em sua maioria menores que

Plutão (planeta anão mais popular do cinturão), ficando mais à frente da órbita de Netuno
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(NASA, 2019). E mais além do cinturão, a nuvem de Oort, não observada, mas prevista

matematicamente, encontra-se o Sistema Solar (figura 11). Como disse MONTEIRO (2001),

sua origem e formação foi pretexto de muita discussão e pesquisa ao longo dos séculos desde

que a humanidade percebeu que a terra não era o centro do universo.

Segundo OLIVEIRA FILHO E SARAIVA (2017), René Descartes propôs em 1644, as

primeiras teorias sobre a formação de estrelas e consequentemente o próprio sistema solar

Tendo como modelo a formação das estrelas a partir da contração uma nebulosa, sendo

aperfeiçoada pelo filósofo alemão Immanuel Kant em 1775 e desenvolvida em 1796 pelo

matemático Pierre-Simon de Laplace. Ele desenvolveu a teoria das probabilidades, calculando

que como todos os planetas estão no mesmo plano, giram em torno do sol na mesma direção,

e também em torno de si mesmo exceto por Vênus e Urano que giram no sentido horário, só

poderia ter sidos formados de uma mesma nuvem de partículas em rotação. O Sol e os

planetas nesta hipótese surgiram do colapso de uma nebulosa solar. Como diz PRESS (2006),

Kant sugeriu que a procedência do Sistema Solar poderia ser traçada pela rotação de uma

nuvem de gás hidrogênio, hélio e oxigênio e poeira fina como ferro, ouro, urânio, entre todo

os outros elementos, mas o grande componente dessa nuvem era o hidrogênio e o hélio.

Descobertas feitas há poucas décadas levaram os cientistas astrônomos de volta a essa antiga

ideia, agora chamada de hipótese da nebulosa ou nebular Conforme diz BRANCO (2016), a

teoria mais adotada para origem e evolução do Sistema Solar justifica que todos os corpos

formaram-se a partir de uma nebulosa interestelar causada a partir da explosão de uma gigante

vermelha.

Uma Supernova é formada a cerca de 4.5 bilhões de anos atrás, com o colapso de uma

densa nuvem de gás e poeira interestelar. HORVARTH (2008), diz que “enriquecida pela

adição de elementos mais pesados que o hélio, acumulados pelas sucessivas ejeções de

material estelar, começou a se contrair por efeito da própria gravitação.”. Essa nuvem

entrou em colapso. Segundo o mesmo autor, esse colapso começou com a passagem de ondas

que perturbaram a nuvem. Quando essa nuvem de poeira e gases se concentrou, formou uma

nebulosa solar - um disco giratório e rodopiante. O material remanescente possivelmente

originou outras nebulosas estelares próximas. No centro, a gravidade atraía cada vez mais

material. Desta forma, com a gravitação se impondo a resistência oferecida pela pressão

interna da nuvem, regiões menores se isolaram. O acréscimo de matéria em cima de regiões

mais densas deu origem às primeiras fases do que seria uma estrela. A nebulosa solar se

retraiu, resultando em aumento da temperatura e formação do protosol. Fortuitamente, a
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pressão no núcleo era tão grande que os átomos de hidrogênio começaram a se combinar e

formar hélio, liberando uma quantidade enorme de energia. Possibilitando o nascimento do

Sol que acabou acumulando mais de 99% da matéria disponível. Depois de muitos milhões de

anos, a contração da matéria elevou o nível de temperatura, permitindo ao Sol ainda jovem

estabelecer geração de energia que o mantém brilhando até hoje. A matéria mais distante do

disco também estava se agregando. Esses agregados se chocaram, formando objetos cada vez

maiores. Alguns deles cresceram grandes o suficiente para que sua gravidade os

transformasse em esferas, tornando-se planetas, planetas anões e grandes luas. Em outros

casos, os planetas não se formaram: como é o caso do cinturão de asteroides que é composto

por pedaços do sistema solar inicial que não puderam se unir em um planeta. Outras sobras

menores se tornaram asteroides, cometas, meteoróides e pequenas luas irregulares ( NASA,

2019).

Ou seja, como diz OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017), com o colapso da nuvem,

a conservação do momentum angular aumentou a rotação da nuvem e com o passar do tempo,

essa massa de gás assumiu uma forma discoidal, tendo a concentração central como originária

do sol e os planetas foram formados a partir do material do disco. Como argumentam os

mesmos autores, a teoria também ajudou a explicar o padrão regular empiricamente

observado de aumento nos diâmetros das órbitas dos planetas do Sistema Solar, de dentro para

fora. Esse resultado foi um resultado natural do crescente tamanho dos "turbilhões

planetários" de gás e poeira mais distantes do centro do início do sistema solar. Uma

implicação adicional de sua teoria era que muitas estrelas no universo, com características

semelhantes ao Sol, deveriam possuir sistemas planetários semelhantes aos nossos. Desta

forma o sistema solar é composto por uma estrela, o Sol e por mais oito planetas com suas

luas, planetas anões, cinturão de asteroides e cometas. Estes por sua vez descrevem órbitas

elípticas em torno do Sol, fazendo o movimento de translação e girando em torno do seu

próprio eixo no movimento de rotação. Todos os planetas giram em torno do sol

aproximadamente no mesmo plano e no mesmo sentido e quase todos eles também fazem o

movimento de rotação no mesmo sentido da translação.

TEIXEIRA (2003) relata que a ordem e o arranjo dos planetas e outros corpos em

nosso sistema solar se devem à forma como o sistema solar se formou. Mais próximo do Sol,

apenas materiais rochosos podiam suportar o calor quando o sistema solar era jovem. O

jovem Sol iniciava seus processos internos de fusão nuclear, a temperatura até na região onde

se encontra Júpiter permanecia elevada. Com o resfriamento gradual pela perda de energia por
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radiação, parte do gás incandescente condensou-se em partículas sólidas, dando origem aos

planetesimais, agregados de material com tamanho da ordem de quilômetros, que

provavelmente se agregaram em corpos ainda maiores, os protoplanetas . Por esse motivo, os

quatro primeiros planetas são planetas terrestres. Eles são pequenos, com superfícies sólidas e

rochosas. Nas regiões mais externas as temperaturas eram mais baixas e mesmo os materiais

mais voláteis puderam se agregar. Outros materiais como gelo, líquido ou gás se depositaram

nas regiões externas do jovem sistema solar. A gravidade juntou esses materiais, silicatos e

gelo, cresceram até atingir massas da ordem de dez vezes a massa da terra, ficando tão

grandes a ponto de poderem atrair mais gás a seu redor e crescendo mais ainda por acreção de

grandes quantidades de hidrogênio e hélio da nebulosa solar deram origem aos planetas

jovianos ou gasosos, como escreve OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017).

Mas um outro fato muito importante como diz HORVATH (2008) para o Sistema

Solar foi a presença do protojupiter. É possível que ele tenha se formado de forma similar ao

sol, como uma condensação da nebulosa e não pela agregação de planetesimais.

Independentemente disto, o protojupiter funcionou como um centro e atraiu e espalhou um

grande quantidade de planetesimais, sendo o culpado por espalhar boa parte de planetesimais

de gelo na direção dos planetas interiores. O teor de água destes planetesimais é o que formou

os oceanos da terra, que de outra forma seria um planeta seco.

3.7 Planetologia

Nas observações feitas pelos antigos foi percebido a existência de pelo menos dois

tipos de objetos brilhantes no céu. Os que ficavam em posições imutáveis e uns poucos que

pareciam não ter lugar. Esses objetos que pareciam passear foram chamados de Planetas, que

em grego significa errante. Sendo 5 objetos perceptíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte,

Júpiter e Saturno inclusive a Lua foi considerada um planeta. Felizmente atualmente é sabido

que a lua é um satélite. Enquanto planetas orbitam o sol, satélites orbitam planetas como

escreveu RODRIGUES (2013).

A formação planetária é um resíduo da formação estelar. Contidas num plano estão as

órbitas de todos os planetas do sistema solar. A nebulosa inicial deveria ter forma esférica,

que ao colapsar promoveu um aumento na velocidade de rotação formando um disco

achatado. Como já foi dito posteriormente, a formação no estágio inicial se deu com a

concentração da matéria em anéis em volta do núcleo principal, o protosol, separado por

espaço de menor concentração de matéria. As partículas que estavam neste disco, depois de
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certo tempo estimado em até uns 100 milhões de anos, formaram os embriões dos atuais

planetas segundo HORVATH (2008). A medida que foi se resfriando, segundo OLIVEIRA

FILHO & SARAIVA(2017), o material dos anéis foi se concentrado formando planetésimos,

em seguida protoplanetas, e finalmente varreram suas respectivas órbitas, atraindo para si,

pela ação gravitacional, todo o material sólido que girava nas proximidades (figura 6) dando

origem aos planetas.

Figura 6- Propriedades físicas dos planetas (Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula9-132.pdf>
/Aula 9: Sistema Solar - Maria de Fátima Oliveira Saraiva, Kepler de Souza Oliveira Filho & Alexei Machado Müller acesso
em 2019).

Segundo HORVATH (2008), neste estágio, o calor liberado pelo processo de

agregação gravitacional derreteu literalmente a matéria. Presume-se que isto é o que

aconteceu com a terra e os outros planetas interiores e transformou a sua estrutura, quando o

sol acendeu, o aumento de temperatura não permitiu a sobrevivência dos gelos na parte

interna. Assim, os planetesimais próximos ao sol sobreviventes eram formados do material

rochoso, já que os elementos mais pesados reuniram-se no interior como o ferro, enquanto os

mais leves ocuparam superfície como o silício e o alumínio. Esse processo é chamado de

diferenciação. As órbitas mais externas ficaram constituídas de gelos e por isso observamos

que os planetas externos gigantes são feitos de elementos leves.

Fazendo existir assim dois tipos básicos de planetas, a partir da disposição deles no

espaço, os rochosos e os jovianos. Separando assim o Sistema Solar em duas partes

principais. Uma chamada de Sistema Solar Interior, que se estende do Sol até o Cinturão de

Asteroides entre Marte e Júpiter. Constituídos de planetas terrestres ou rochosos no sistema

solar, empobrecida em elementos leves como hidrogênio e hélio, estes planetas são Mercúrio,
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Vênus, Terra e Marte. A outra parte, chamada de Sistema Solar Exterior, alonga-se desde

Cinturão de Asteroides até a Nuvem de Oort, que chega a ser limite da influência

gravitacional do Sol, a cerca de 100000 Unidades Astronômicas (UA) . Nesta nuvem há uma

quantidade muito maior de elementos voláteis, como a água que devido à temperatura ser

muito baixa encontra-se diversas variedades de gelo como feitos de H²O, CO² e N². Está

presente na forma de objetos de tamanhos de asteroides e em órbitas bem maiores que 102

UA chamados de objetos transnetunianos como escreveu Branco (2016). Os planetas

jovianos são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sendo estes dois últimos respectivamente

descobertos em 1781 por William Herschel e em 1846 por previsão matemática de Urbain

Jean Joseph Le Verrier e John Couch. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Willian

Tombaugh mas foi reclassificado em 2006 por não se adequar na categoria de planeta como

diz  OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017) .

3.8 Sobre a nova definição de Planeta pela União astronômica de Astronomias

(IAU, s.d.)

No dia 24 de agosto do ano de 2006 a União Astronômica Internacional em

Assembleia Geral aprovou resolução segundo a qual um planeta é um corpo celeste

justificando que:

“As observações contemporâneas estão mudando

nossa compreensão dos sistemas planetários, e é

importante que nossa nomenclatura para objetos

reflita nossa compreensão atual. Isso se aplica,

em particular, à designação "planetas". A

palavra "planeta" descreveu originalmente

"andarilhos" que eram conhecidos apenas como

luzes em movimento no céu. Descobertas recentes

nos levam a criar uma nova definição, que

podemos fazer usando as informações científicas

atualmente disponíveis. A IAU resolve, portanto,

que planetas e outros corpos, exceto satélites, em

nosso Sistema Solar sejam definidos em três

categorias distintas da seguinte maneira:
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(1) Um planeta é um corpo celeste que:

(a) está em órbita ao redor do Sol,

(b) possui massa suficiente para que sua

autogravidade supere as forças rígidas do

corpo, de modo que assuma uma forma de

equilíbrio hidrostático (quase redondo), e

(c) limpou a vizinhança em torno de sua órbita.

(2) Um "planeta anão" é um corpo celeste que:

(a) está em órbita ao redor do Sol,

(b) tem massa suficiente para que sua

autogravidade supere as forças rígidas do corpo,

de modo que assuma um equilíbrio hidrostático

(quase redondo)

(c) não limpou a vizinhança em torno de sua

órbita e

(d) não é um satélite.

(3) Todos os outros objetos, exceto os satélites,

que orbitam o Sol, serão coletivamente referidos

como "Pequenos Órgãos do Sistema Solar".

A IAU resolve ainda: Plutão é um "planeta anão"

pela definição acima e é reconhecido como o

protótipo de uma nova categoria de Objetos

Trans-Netunianos. ” (IAU, s.d.)

Com essa nova definição sistema solar resulta que o Sistema Solar passou a ter apenas

oito planetas conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E

Plutão perdeu o status de planeta que havia sido conferido por ocasião de sua descoberta

como resultado de uma errônea estimativa de suas legítimas dimensões.
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3.9 Propriedades Fundamentais dos Planetas

Ao se estudar os planetas é necessário conhecer algumas de suas propriedades

fundamentais. De acordo com OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017), os planetas terrestres

são próximos ao Sol onde as temperaturas são bem acomodadas para as rochas e metais se

condensar, sendo pequenos e sólidos, os jovianos estão bem distantes do sol e se formaram

mais distantes, depois do chamado linha de gelo, onde as temperaturas são baixas

satisfatoriamente para a condensação de gelo, eles são grandes e gasosos. Na tabela 1 é

possível ver as comparações das características gerais desses dois tipos de planetas. Na tabela

2 são exibidos alguns dados orbitais.

Características dos tipos de planetas

Terrestres Jovianos

Massa Pequena (≤M ) Grande (≥14M [L1] )

Tamanho Pequeno Grande

Densidade Grande Pequena

Distância do sol Pequena Grande

Composição química Rochas, metais pesados, silicatos
óxidos, Ni, Fe

Elementos leves
H, He, H²O,
CO², CH4, NH³

Número de satélites Poucos ou nenhum Muitos

Tabela 1. Características dos tipos de planetas (Oliveira Filho & Saraiva, 2017)
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Tabela 2 –Alguns dados orbitais dos planetas. INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA ,
Rodrigues, 2013. Disponivel em <http://staff.on.br/maia/Intr_Astron_eAstrof_Curso_do_INPE.pdf> acesso em

2019

Abaixo a descrição de algumas de suas propriedades fundamentais. De acordo com

OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017) :

O raio: Conhecendo a distância do planeta, mede-se diretamente o tamanho

Composição química: A partir da densidade média dos planetas ela pode ser estimada ou

também por espectroscopia

Distância do sol: Determinada a partir da paralaxe geocêntrica do planeta, a triangulação; no

caso dos planetas mais próximos da Terra, ou agora por medidas de radar.

A massa: É determinada medindo as perturbações causadas nas órbitas, ou seja, a influência

gravitacional do planeta em um satélite natural, em outros planetas ou em uma nave espacial.

Então, a partir das leis de Kepler e Newton se conhece a massa.

Refletividade: Parte da energia solar total incidente sobre o planeta é refletida na sua

superfície chama-se albedo (A). Outra parte é absorvida.

𝐴 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒çõ𝑒𝑠
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
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O albedo é uma medida da refletividade da superfície do planeta; quanto maior ele for,

melhor o planeta reflete a luz solar e mais brilhante ele fica. Assim se um objeto reflete toda a

luz que que incide nele o albedo é 1; se ele absorve toda a luz o albedo é 0. A energia não é

refletida é absorvida pelo planeta e o faz esquentar, sendo depois reemitida em forma da

radiação infravermelha.

Rotação: Todos os planetas apresentam rotação, que são detectadas a partir da observação de

aspectos de sua superfície, por medidas de efeito Doppler ou por medidas da taxa de rotação

do campo magnético essa por sua vez é usada para os planetas jovianos, que acabam não

refletindo as ondas, onde os ventos da sua atmosfera são aspectos observáveis.

Temperatura: A temperatura de um planeta depende diretamente da distância dele em

relação ao sol, pois é da luz solar que ele obtém a maior parte da sua energia. Existe uma

relação simples entre a temperatura característica, ou temperatura efetiva (Tef) de um planeta e

sua distância ao Sol (a):

𝑇
𝑒𝑓

  α 1
𝑎

Dessa forma, com a efetiva temperatura da terra (260 km na ausência de atmosfera) pode-se

aferir a temperatura efetiva dos diferentes planetas dividindo 260 pela raiz quadrada de sua

distância ao sol em unidades astronômicas.

3.10- Estruturas interna dos planetas

Ao conhecer a estrutura interna dos corpos planetários muitas técnicas são utilizadas

para estabelecer certos parâmetros de suas propriedades físicas e químicas dos materiais que

os constituem, como a pressão, temperatura e densidade. As informações das ondas sísmicas,

permitem medir a composição do interior do planeta como exemplo na Terra e na Lua e em

Marte onde foram usados. Já nos demais planetas as propriedades elétricas e magnéticas tendo

como base a Terra e a lua, possibilitam obter mais dados (CORREIA, 2002). As ondas

sísmicas longitudinais podem ser produzidas por terremotos naturais, impactos artificiais, que

se propagam nos sólidos e em líquidos. Essas técnicas testadas na Terra e na Lua, por

exemplo, mostraram um núcleo metálico rico em Ni e Fe, e a ausência de um núcleo metálico

respectivamente. Revelando que os planetas rochosos ou também chamados de telúricos ou

terrestres possuem em sua grande parte uma atmosfera gasosa, uma superfície feita de rochas
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e metais pesados, que estão geralmente em estado sólido. A estrutura dos planetas pode ser

vista na figura 7.Na tabela 3 é possível ver as propriedades físicas dos planetas do sistema

solar. Tendo a matéria distribuídas no geral em 3 camadas principais, contendo um núcleo, um

manto e uma crosta. Já a estrutura interna dos planetas jovianos, não tendo uma superfície

sólida, não podem ser estudadas a partir da propagação de ondas sísmicas. Alternativa

utilizada é o mapeamento do campo gravitacional estudando a órbita de uma sonda espacial

quando ela passa perto do planeta. Os jovianos tem uma atmosfera gasosa, nenhuma

superfície sólida, é um interior líquido na maior parte. Outra maneira também utilizada é

através dos modelos usando o formalismo hidrostático como se faz no caso das estrelas.

Observações feitas pela espaçonave Galileu impuseram limites As massas dos núcleos de

Júpiter entre 0 e 10 massas terrestres e de Saturno entre 6 e 17 massas terrestres como

escreveu OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017).

Figura 7- Interior dos planetas rochosos/telúricos e gasosos. OLIVEIRA FILHO & SARAIVA(2017)
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Tabela 3-  Propriedade física dos principais astros do sistema solar
* Temperatura a pressão atmosférica de 1 bar; entre parênteses temperaturas máximas e mínimas. Fonte:
(Branco, 2016)

3.11- Superfícies e Morfologia

As superfícies dos planetas podem ser conhecidas a partir do albedo se o planeta não

tiver atmosfera espessa, como é o caso dos planetas Vênus e os Jovianos. Já as superfícies de

Mercúrio (Figura 8) e da Lua (Figura 9) são parecidas, com grandes números de crateras e

muitas regiões baixas e planas. O planeta Marte apresenta uma superfície montanhosa, vales e

canais (Figura 10 e 11). A superfície de Vênus não é visível devido a sua atmosfera espessa,

mas estudos revelam que a superfície é composta principalmente de terrenos baixos e planos,

não apresentando planaltos e montanhas (Figura 12 ,13 e 14), e também a superfície da terra

que está em constante Mudanças devido às atividades geológicas entre outras mais que

qualquer planeta do sistema solar (Figura 15 e 16). E ainda tem as luas dos planetas jovianos,

muitas também são rochosas. Como Io, lua de Júpiter (Figuras 17) Ariel (Figuras 18) e

Titânia (Figuras 19) de Urano e o planeta anão Plutão que apresenta superfície rochosa (

Figura 20).
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Figura 8. Superfície de Merc

-  Cortesia NASA / JPL-Caltech-4 de abril 2018 Figura 9-Superfície da Lua - Cortesia
NASA/JLP-Caltech/17-06-20

Figura 10-Superfície de Marte -

Cortesia NASA / JPL-Caltech/ Sunset on Mars (Viking 1)
01/05/2019

Figura 11. Superfície de marte – Cortesia NASA /

JPL-Caltech/Layers in Mars' Danielson Crater/ 19/09/2019

Figura 12-Superfície de vênus Cortesia NASA /

JPL-Caltech/ 04/04/2018/O hemisfério norte é exibido nesta

visão global da superfície de Vênus.

Figura 13- Superfície de vênus Cortesia NASA /

JPL-Caltech/ Vênus - vista em perspectiva em 3D de Sapas

Mons/04/04/2018

Figura 14- Imagem de Vénus tirada pela Mariner 10 a

5 de Fevereiro de 1974.Crédito: NASA; Mariner 10;

Calvin J. Hamilton
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Figura 15- Superfície terrestre / montanhas de

Wasatch, perto de Salt Lake City, Cortesia NASA /

JPL-Caltech/ 18/04/2019

Figura 16- superfície terrestre -Cortesia NASA /

JPL-Caltech/ Cratera Manicouagan (centro direita) e o rio

St. Lawrence no Quebec./ foto da estação espacial

internacional/24/04/2019

Figura 17. Superfície de Io.- Cortesia NASA / JPL-Caltech-

NASA/JPL/USGS/ publicada 04/03/2014

Figura 18-Ariel – Cortesia NASA / JPL-Caltech-O

terreno complexo de Ariel é visto nesta imagem

Figura 19 Titânia- Cortesia NASA / JPL-Caltech- Este

composto colorido de alta resolução da Titânia foi

feito a partir de imagens da Voyager 2, tiradas em 24

de janeiro de 1986, quando a espaçonave se

aproximou da aproximação mais próxima de Urano.

Figura 20- Planeta anão, Plutão que apresenta

superfície rochosa / Fonte: NASA / Laboratório de

Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins /

Southwest Research Institute Publicado: 20 de julho

de 2015

De acordo com CORREIA (2002), os principais processos que determinam alterações na

superfície, portanto na crosta ou seja as morfologias dos planetas terrestres, podem ser agrupadas

em três categorias de acordo com os processos responsáveis pela sua génese: endógenas, exógenas
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e exóticas. Como exemplo as endógenas são devidas à ação das forças internas do planeta, devido

as atividades geológicas como a erosão que é o resultado da ação da atmosfera e ou da hidrosfera

(tanto na Lua quanto em Mercúrio não acontece o processo de erosão). No planeta Terra a erosão

acontece tanto pela presença da atmosfera que causa ventos, quanto da hidrosfera, tudo

evidenciado pela existência de rochas sedimentares. Já em Marte devido a frequentes tempestades

de areia a erosão acontece normalmente e o crateramento (Figuras 21, 22 e 23) que é o resultado

de vulcanismo e atividade tectônica que dependem do calor interno do planeta. As crateras surgem

em todos os planetas e satélites. Podendo ter origem vulcânica, tendo características de serem

menores e mais profundas ou de impacto de meteoros e ou asteroides, tendo como características

serem maiores e mais rasas.

.

Figura 21 - Cratera de meteoro Winslow, Arizona-EUA. Está a uma altitude de cerca de 1.740 m acima do nível do mar. Tem cerca
de 1.200 m de diâmetro, cerca de 170 m de profundidade e está rodeado por uma borda que se eleva 45 m acima das planícies que
o circundam. Dipsonivel em < https://jp-lugaresfantasticos.blogspot.com/2012/03/cratera-de-meteoro-arizona-eua.html> acesso em
2019

Figura 22- A cratera Cratera Schiaparelli do planeta marte tem 450 quilômetros de diâmetro. disponivel em

http://www.space4case.inhetweb.nl/mmw/media/mars2005/schiaparelliNEW7000_20051114_high21final1024.jpg>

acesso em 2019
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FIGURA 23- Cratera na Lua- O mosaico de oito imagens LROC NAC fornece essa vista espetacular do interior da cratera

Giordano Bruno (21 km de diâmetro). A resolução foi reduzida em 10 vezes para ajustar-se a este formato de imagem em destaque,

M185212646LR, M185219795LR, M185226944LR, M185234092LR [NASA / GSFC / Arizona State University]. dipsonivel em

< http://lroc.sese.asu.edu/posts/623> acesso em 2019.

OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017) dizem que a atividade geológica é decrescente

para Terra, Vênus e Marte. A Terra possui vulcões ativos (Figura 24) e movimento de placas

tectônicas (Figura 25) que contribuem para a renovação da crosta. Já em Marte existem grandes

vulcões (Figura 26) podendo alguns estar em atividade, mas não foi captado nenhuma evidência

de tectonismo. Em Vênus os vulcões parecem ser menos ativos que os da Terra e mais ativos que

os de Marte. Estudos indicam que Vênus reteve mais do seu calor residual do que o Planeta Marte,

estando de acordo por Vênus ser maior do que Marte e de estar mais perto do Sol. CORREIA

(2002) escreve que também foi captado um alto nível de atividade vulcânica em Io, satélite natural

de Júpiter, mais parecida com um planeta. Já os satélites de Saturno, Ariel e Titânia apresentam

atividades vulcânicas altas. Ainda sobre alterações na superfície do planeta, as morfologias

exógenas são aquelas que resultam da ação de agentes externos, como por exemplo, fatores

climáticos, erosão, transporte e deposição à superfície, e as exóticas procedem do bombardeio de

meteoroides e cometas.
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Figura 24- Monte Etna- Vulcão ativo no Planeta Terra- fonte:
https://www.this-is-italy.com/mount-etna-volcano-italy-erupts-again-21-june-2019/

Figura 25- Placas tectônicas do planeta terra .A fenda marca o exato local onde se encontram as placas da América do Norte e
Eurásia - Foto: Alex Mustard
fonte:http://guiadolitoral.uol.com.br/materias/na_islandia_e_possivel_mergulhar_entre_duas_placas_tectonicas-4766-2019.shtml

Figura 26- Monte Olimpo. Extinto vulcão do Planeta Marte/
https://www.infoescola.com/astronomia/monte-olimpo-marte/

3.12 Atmosferas dos planetas

Segundo a definição de MOURÃO (1987), a atmosfera é um envoltório gasoso de um

planeta ou satélite que contém, eventualmente, partículas em suspensão como nuvens, aerossóis

entre outras coisas. Pode-se dizer também que é uma camada exterior de onde provêm as

radiações emergentes de uma estrela. Conforme OLIVEIRA FILHO & SARAIVA (2017) a

composição da atmosfera pode ser conhecida pelo exame espectral da luz solar que elas refletem.

Essa luz solar refletida atravessa parte da atmosfera do planeta, é sabido que as moléculas de gás

na atmosfera absorvem certos comprimentos de onda, desta forma o espectro acaba apresentando

certas linhas escuras que não aparecem no espectro solar. Assim, ao se identificar essas linhas

escuras é possível distinguir os gases que as produziram, também é possível identificar a pressão e

a temperatura dessas atmosferas. Esses gases presentes na atmosfera de um planeta dependem da
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massa do planeta e das substâncias químicas de que o planeta se formou. Os planetas terrestres se

desenvolveram sem atmosferas extensas e sua atmosfera atual não é primitiva, mas construída ao

longo do tempo geológico a partir de gases de seu interior e o impacto com cometas também

contribuiu com alguns elementos dessa atmosfera secundária. Dos quatro planetas internos ou

terrestres, somente Mercúrio perdeu a atmosfera, por causa da sua proximidade com o Sol. Com as

missões espaciais foi possível medir as atmosferas de Marte e Vênus, comparando-as com a da

Terra. Estes planetas têm principalmente CO2, que em Vênus causa um exacerbado efeito estufa,

fazendo com que sua temperatura seja superficialmente mais alta do que Mercúrio, embora este

esteja mais perto do sol, a opacidade deste gás faz com que a radiação infravermelha não escape

para fora, aquecendo a sua superfície, enquanto que na Terra predomina o Nitrogênio (N2 ) e o

Oxigênio (O2 ) e a quantidade de CO2 foi reduzida devido a existência de vida. Sem a presença da

vida, provavelmente a terra teria uma atmosfera mais massiva e dominada por CO2. Os planetas

jovianos tem um tipo de atmosfera completamente diferente, dominada especialmente por

hidrogênio e hélio, que são gases mais leves e mais comuns. Esses planetas foram capazes de

prender e permanecer com o gás presente no sistema solar na sua gênese

Como disse PILLING et al. (2020) A retenção de atmosferas é uma relação entre a energia

cinética (ou temperatura) das moléculas do gás e a velocidade de escape do planeta (ou de sua

massa). Determinamos a velocidade de escape como a velocidade mínima que deve ter um corpo

para escapar da atração gravitacional da Terra, ou de qualquer outro corpo celeste. Assim sendo, a

temperatura da superfície de um planeta ou um satélite é crucial para produzir tanto a formação e a

evolução da sua possível atmosfera, como para esclarecer a composição química dela mesma.
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CAPÍTULO 4. OBJETIVO E PROPOSTA

Neste trabalho, propõe-se o uso de um jogo de RPG para ensino de conteúdos de

Astronomia, ministrados no ensino fundamental 2. A pesquisa pretende testar e avaliar uma

sequência didática usando o RPG. A pesquisa se assemelha a uma pesquisa-ação, devido a sua

forte interação com os alunos, e é de natureza qualitativa. No próximo capítulo dar-se-á

destaque na metodologia em como essa abordagem pode ser usada de forma diferenciada em

sala de aula.

4.1 Objetivo Geral

Elaborar um produto educacional, consistindo de um jogo de RPG com proposta

pedagógica, amparado pela Teoria do desenvolvimento da aprendizagem de Vygotsky que

torne possível a abordagem de Temas de Astronomia em sala de aula, sendo este produto

focado especialmente no Sistema Solar.

4.2 Objetivos Específicos

• Inserir o aluno em uma dinâmica lúdica em sala de aula;

• Demonstrar que é possível jogar RPG em sala de aula, para aprender e compartilhar

conhecimento;

• Levar os alunos a interagirem mais com o conhecimento adquirido em sala de aula;

• Instigar a curiosidade nos alunos sobre o sistema solar;

• Fomentar o estudo da Ciência Planetária;

• Incentivar os professores a criarem suas próprias aventuras (ou RPG).

4.3 A Proposta

Para a aplicação do produto foi proposto e feito uma sequência didática com sugestão

para a utilização do jogo. Amparado pela teoria do desenvolvimento da aprendizagem de

Vygotsky, torna-se necessário que a introdução sobre astronomia seja discutida com os alunos

para o maior aproveitamento do jogo. A aplicação do produto educacional é direcionada aos

alunos do sexto ano na disciplina de Ciências. No currículo da escola onde foi realizado o

trabalho, o conteúdo programático prevê ensinar a matéria de astronomia no primeiro

bimestre, e abordar os seguintes itens: surgimento do universo e composição, sistema solar,
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planeta terra e lua. Assim foi planejado para a execução do trabalho sete aulas para a

sequência didática e duas aulas para a aplicação do jogo de RPG. Mas o jogo de RPG pode

ocupar mais ou menos aulas; isso vai depender do planejamento da professora/professor.

Optou-se por utilizar duas aulas, pois foi feita uma pequena aventura.

4.4- A Escola e as Turmas

Este trabalho foi aplicado em duas turmas de 6ºano na Escola Municipal Doutor João

Paulo Pio de Abreu, localizada no bairro Retiro na Cidade de Volta Redonda, com turmas do

Ensino Fundamental dos anos finais, possui dois turnos matutino e vespertino. Os turnos são

alternados a cada ano.Com 6º e 8º anos em um turno e 7º e 9º em outro. Sobre a infraestrutura

da escola, ela possui 10 salas de aulas bem estruturadas, alimentação escolar para os alunos,

água filtrada, energia e esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta seletiva, e ainda tem

também acesso à internet, mas que fica restrita à sala de informática. Sobre os equipamentos,

possui auditório com TV LCD, DVD, projetor multimídia, aparelho de som, laboratório de

informática e de ciências, biblioteca e banheiros adaptados para alunos com mobilidade

reduzida. A escola possui ainda sala SAP (sala de apoio pedagógico), pois tem muitos alunos

autistas matriculados e alunos portadores de outras necessidades especiais. As duas turmas de

6º ano nas quais foram aplicados tanto a sequência quanto o jogo, são turmas nas quais

ministro aula de ciências. Cada turma tem aproximadamente 30 alunos. Estas turmas possuem

alunos com laudo de TDH (Transtorno do Espectro Autista), 1 aluno com Deficiência Motora,

1 com Deficiência Intelectual, dentre necessidade especiais. A turma em seu todo é composta

por alunos e alunas que no início do ano de 2019 estavam na faixa etária entre 10 e 11 anos,

vindas de diferentes escolas também do bairro. As aulas de ciência foram as primeiras que

eles tiveram contato em novo formato de ensino fundamental (onde podem usar a caneta para

escrever no caderno, tem horários da aula de 50 minutos e intercalado com outras matérias,

sem contar que tem um recreio de 20 minutos, no Ensino Fundamental I é diferenciado. São

alunos que ainda estão na rotina de “tia”, merenda e dever de casa. Gostam muito de desenhos

animados, de desenhar, gostam de filmes de super-heróis e ficção científica, conseguem

imaginar bastante situações. Sabem ler, mas muitos ainda têm algumas dificuldades de leitura

e entendimento de enunciados de exercícios. A concentração das duas turmas no geral foi

muito boa. Por estarem começando uma nova rotina escolar a dispersão, foi pequena frente à

curiosidade despertada pelo assunto. Com essa diversidade, por ser o início do ano letivo e

por experiências anteriores, optei por utilizar mais a comunicação verbal, com conversas,
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debates, perguntas e respostas. Poucos textos foram passados no quadro. A maior utilização

do livro didático foi como recurso de leitura sobre a matéria proposta e para realização de

deveres de casa. Dessa forma, alunos com baixa atenção e dificuldades de aprendizagem

puderam participar mais das aulas, e a participação da turma com perguntas e curiosidades

com a astronomia foi bem satisfatória. Deve ser lembrado, que a sequência didática que será

descrita posteriormente foi aplicada no primeiro bimestre, de um total de quatro bimestres que

são implementados pela Prefeitura de Volta Redonda. As primeiras aulas foram os meus

primeiros contatos com essas turmas novas. O primeiro bimestre tem como conteúdo para o

sexto ano: A matéria - Noção de átomos e moléculas, fenômenos químicos e físicos. Universo

- O sistema solar, a vida no sistema solar e a Terra. O solo, características, formação,

composição, tipos, solo e saúde. Portanto esse conteúdo deve ser distribuído ao longo do

bimestre. Dessa forma a sequência didática para a parte de astronomia foi planejada para sete

aulas e o jogo de RPG para duas aulas.

4.5 A Sequência didática

Com sete aulas com o tempo de 50 minutos cada, a sequência didática busca fazer

uma introdução e apresentar o conteúdo de astronomia, sendo este o primeiro contato no

ensino fundamental 2. Nestas aulas serão abordados os objetivos específicos que já foram

mencionados, como inserir, demonstrar, instigar e fomentar a curiosidade pela astronomia por

partes dos alunos. O material utilizado para a sequência didática acima encontra-se descrito na

tabela abaixo. Evidenciando o uso do livro didático nas aulas , e a leitura dos seus textos

como complemento das aulas. O livro utilizado nas aulas foi Projeto Apoema Ciências da

Editora Brasil, cujas autoras são Ana Maria Pereira, Margarida Santana e Mônica Waldhelm

PEREIRA, A., SANTANA, M., & WALDHELM, M. (2015). As aulas foram programadas

para acontecer da seguinte maneira, descrita na tabela da próxima página. Onde foi colocado

a aula, descrevendo o conteúdo pretendido e os possíveis recursos didáticos que foram

usados.
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Tabela de Proposta de Aula

Aulas Conteúdo pretendido Recursos didáticos
utilizados

Aula 1 Apresentação e introdução do conteúdo.

Mapa mental- Sequência de perguntas a fim de levantar
o conhecimento prévio.. Discussão sobre as respostas
da turma e criação de um texto coletivo. Teoria do Big
Bang.

Quadro

Caderno

Folhas avulsas

Aula 2 Galáxia, constelações e estrelas , corpos celestes-

A composição do universo. Dever de casa. Trabalho
sobre as constelações

Livro didático Formação de Grupos e
apresentação

Aula 3 Formação do sistema solar e planetas do sistema solar livro e caderno

Aula 4 Aula com o Dispositivo de Orrery.

Rotação e translação.

Dispositivo e
caderno

Aula 5 Uso do software Stellarium. Notebook, projetor Auditório

Aula 6 Uso do laboratório de informática pesquisa de imagens
e vídeos do sistema solar

Laboratório de
informática

Aula 7 Condições  de Existência de vida no planeta.

Aula 8 Avaliação.

Aulas 9 e
10

Aplicação do jogo. Não necessariamente fazendo parte
da sequência.

Tabela 4- Descrição das aulas da sequência didática

No próximo capítulo será tratado a metodologia e a aplicação da sequência didática

mencionada na tabela acima, uma breve descrição do jogo e como foi jogado em sala de aula.
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA E APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

O produto foi originalmente proposto para alunos do sexto ano do ensino fundamental

2, mas com a nova BNCC (BRASIL, 2018), pode ser utilizado e ampliado para todas as séries

do ensino fundamental dos anos  finais.

Para a aplicação do jogo, é necessário que a professora ou professor tenha já

administrado a sequência didática aqui apresentada sobre o sistema solar .

5.1 Descrições das Aulas

1º aula. Introdução ao conteúdo da disciplina de ciências

Antes de começar a aula, é importante saber o que os alunos já conhecem sobre

astronomia. Então é interessante que o professor ou professora faça um mapa mental. Foi

colocado a palavra astronomia no quadro e os alunos falaram palavras e expuseram ideias que

dialogam com o tema, sempre anotando no quadro. Após esta primeira parte, analisou-se o

que foi feito e foi sublinhando junto com eles as palavras ou ideias que faziam alusão ao tema

astronomia.

A segunda parte envolveu uma sequência de perguntas. Nesta etapa, o professor ou

professora pode dar uma folha para cada um com a sequência de perguntas que já foi

elaborada anteriormente por ele mesmo ou pode escrever no quadro as perguntas que

surgiram das dúvidas dos alunos a partir da criação do mapa mental, onde a partir de uma

palavra chave, os alunos escrevam palavras e ideias associadas a ela e pedir que copiem em

uma folha separada para entregarem depois. O objetivo principal dessas duas partes é para

que o professor possa acessar o conhecimento geral da sua turma sobre o tema e direcionar a

aula para aquilo que eles precisam saber para cumprir o objetivo. Além do mapa mental que é

feito em sala antes das perguntas, muitas ideias e palavras que não fazem parte do conceito

que se deseja compartilhar podem já serem retiradas para outras discussões. Optou-se por

fazer as perguntas a partir do mapa mental.

As perguntas são simples e amplas, mas podem dar uma ideia do que precisa ser focado.

Além de que no momento da análise do mapa mental, o professor já vai deixando ideias e

perguntas no ar. Isso estimula a curiosidade nos alunos. Muitas perguntas foram surgindo por

parte dos alunos. Abaixo as perguntas que foram postas no quadro para que fossem copiadas e

respondidas

1) Como surgiu o universo?
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2) Como foi formado o sistema solar?

3) O que é uma estrela?

4) Quais os planetas cujo nome você conhece?

5) O que é um asteroide?

6) Existe vida fora da terra? Explique sua resposta.

7) O que é um satélite?

8) Somente o planeta Terra tem satélite?

9) Como foram feitos os anéis de saturno?

10) Escreva duas dúvidas sobre astronomia?

A partir daí pode-se dar início ao ensino do conteúdo em si. Aqui sugere-se seguir

uma linha tida como mais apropriada ao nível da turma. Sendo a turma do sexto ano, não foi

necessário aprofundar tanto, mas é importante seguir alguns pré-requisitos. Como o conteúdo

da disciplina está restrito a temas de astronomia, os assuntos abordados estão entre uma

pequena discussão e conhecimento do que é a matéria que constitui o universo, a formação do

universo e formação do sistema solar, os planetas do sistema solar e corpos celestes,

terminando com a rotação e translação do planeta terra e movimentos da lua e fatores de

existência de vida em nosso planeta. A aula foi marcada por uma grande conversa com

participação dos alunos. Evidencia-se pela característica da turma que as aulas foram mais

faladas e conversadas do que escritas. O primeiro momento depois de responderem as

perguntas e recolher a folha foi promover a discussão com as mesmas perguntas que foram

feitas em folhas separadas individualmente, agora responderam para todos os colegas e a

partir das respostas outras dúvidas e perguntas foram surgindo por parte dos alunos. Dessa

forma é por meio de conversa, os alunos foram expondo o que sabiam, e criando mais

perguntas. O interessante é que nesta primeira aula, foi possível fazer um pequeno texto

juntamente com a turma, falando da possível Teoria da formação do universo, o big bang, e já

dando início a formação do sistema solar. Para adiantar a aula, foi usado o livro didático,

específico da turma, mas sugere-se fortemente que o/a professora/professor leia bem o texto e

complete com informações que você achar pertinente. O livro deve ser usado, mas não

somente ele.

2ºaula. Galáxia, Constelações, estrelas – corpos celestes

Nesta aula foi discutido sobre a formação de estrelas, das galáxias, assim como foi dado

os nomes para as principais (mais visíveis) constelações e corpos celestes no geral. Foi
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passado aqui também um dever de casa de pesquisa. Com a lista das 88 constelações oficiais,

cada aluno e aluna escolheram pelo menos entre 1 ou 2 constelações para contar uma história

sobre elas na próxima aula. Eles mesmos escolhiam, olhando a lista e optando pelos nomes ou

significados que eles achavam serem mais legais.

3ºaula. O sistema solar e os planetas

Nesta aula, pode-se dar início a discussão da formação do sistema solar. Neste

momento também foi falado sobre as nebulosas e um pouco sobre a formação das estrelas,

importantíssimos para se entender a formação do sistema solar e outros sistemas. Em um

pequeno momento da correção do dever que foi passado para casa, alguns alunos leram as

suas pesquisas e podemos conversar sobre como os povos antigos viam a formação de estrelas

no céu e como vemos agora. Sobre a poluição luminosa, das cidades e a falta de interesse e

outras coisas que não permitem observar o céu. Em seguida começamos a discutir sobre as

“estrelas” que se movem no céu, seus nomes e como na verdade são planetas. A partir daí foi

possível evidenciar os planetas no sistema solar. Os alunos foram divididos em pequenos

grupos, onde cada grupo ficou responsável por falar sobre as características e onde estão cada

planeta. Usaram o livro didático como fonte de pesquisa. Não foi disponibilizado outro

material para eles fazerem pesquisas, porque o interessante no contexto era que eles

manuseassem o livro e vissem a imagem presente nele (Pereira, A. M., Waldhelm, M. &

Santana, M., (2015) como recurso didático à disposição no momento. Depois de um tempo,

cada grupo apresentou para a turma as informações. E os outros alunos deveriam anotar em

uma tabela as informações dadas pelos outros grupos. Em seguida, foi passado exercícios

sobre a matéria.

4º aula. Laboratório de Ciências e sala de aula.

Caso a escola tenha dispositivo de Orrery, que consiste em um mini-planetário, onde

apenas os três astros (Sol, Terra e Lua) estão envolvidos, (Figura 28a e 28b), uma aula específica

pode ser dada, para que os alunos possam compreender melhor a dinâmica dos planetas e suas

órbitas em torno do Sol. É hora de falar dos movimentos do planetaTerra e do sistema

Terra-Lua. Após uma breve explanação das aulas anteriores, pode ser usado os próprios

alunos como exemplo: um aluno sendo o Sol e outros sendo o planeta terra e outros planetas e

a Lua. Assim, pode ser mostrado visualmente e de forma simples alguns movimentos que os

planetas fazem. E depois evidenciam os movimentos do planeta Terra e da Lua. Incluindo
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aqui o eclipse. Nesta aula, especificamente de laboratório, metade da turma fica na sala e a

outra metade vai para o laboratório. Depois houve uma troca.

Figura -27-alunos utilizando o dispositivo. Figura-28 Dispositivo de Orrery da escola.

5º aula Software Stellarium

Nesta aula foi usado o Stellarium, que é um software livre para visualizar o céu como

se fosse um planetário (Figura 29), mas pode ser usado outro apropriado. O software pode ser

usado por um aluno em cada computador, ou em duplas. Ou da melhor forma possível,

utilizando um projetor, que foi o modo como foi usado, pois não teria como instalar o

software em todos os computadores que poderiam ser utilizados.

Figura 29- Logo do programa Stellarium.
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Antes de começar a usar o programa, levantei uma questão, para abrir a discussão.

Essa parte tem como objetivo fazer uma amarração do conteúdo que foi estudado em sala e o

que eles visualizam nas mídias, com as quais eles interagem, mas não possuem

necessariamente um conhecimento científico suficiente para questionar e interpretar

corretamente. Assim, foi possível perceber até onde as informações que eles sabiam e o que

eles não sabiam suficientemente para buscar mais conhecimento. A duração da aula não foi

suficiente. Os alunos estavam muito empolgados, mas infelizmente em uma turma, a sala se

encontrava iluminada demais, apesar das janelas e persianas fechadas e usava-se um

miniprojetor, então perdemos um tempinho maior bloqueando os lugares onde a luz entrava.

Usou-se aqui o laboratório de informática. Já com a outra turma, utilizou-se o projetor maior,

no auditório, ficando a iluminação adequada. Contudo, como o auditório é bem maior, a

dispersão da turma também foi. Porém tanto em uma turma quanto na outra foram realizadas

todas as etapas previstas. Na figura 30, é possível ver a tela inicial do Software. É possível

mudar esta visão, para poder ver o céu na sua totalidade. Como está demonstrado na Figura

31.  m

Figura 30.  A tela inicial do Aplicativo, onde pode ser acessado as configurações desejadas.
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Figura 31. A tela do aplicativo que mostra o céu e as estrelas em seus lugares

Ao conseguir visualizar o céu, os alunos ficaram impressionados, pois muitos

desconheciam que ele pudesse ser assim com tantas estrelas. Houve questionamentos sobre o

porquê o céu na cidade não ser assim, outros mesmos responderam que era devido à

quantidade de luz, item que foi discutido na aula anterior, e outros também falaram sobre

passeios que fizeram em lugares distantes e como o céu era assim estrelado.

Segue a sugestão das etapas a serem usadas:

1-Pedir aos alunos para que façam um desenho do sistema solar, ou falem como percebem o

sistema solar. Esse momento pode ser uma conversa até a turma chegar a um consenso. O uso

da imagem do livro didático ajudou a fomentar a conversação. Na figura do livro de Pereira,

A. M., Waldhelm, M. & Santana, M., 2015. Projeto Apoema. Ciências. 2 ed. São Paulo:

Editora do Brasil, pág 220 o esquema que se apresenta no livro didático a descrição deixa

claro que as cores são fantasia, e que a proporção e a distância dos planetas não são reais e a

configuração dos planetas no mesmo plano não correspondem à realidade

2- Depois utilizando o programa Stellarium, pediu-se para que achassem no planetário virtual

pelo menos 4 planetas Na Figura 32, ainda no aplicativo, podem ser vistos os planetas Júpiter

e Saturno. Movimentando-se a tela, podem ser encontrados outros. Em seguida, foram feitas

as perguntas: Como está a organização do planeta? É como vocês viram no livro e em outros

lugares ou é igual como pensaram que fossem? Qual a semelhança, qual a diferença?
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Figura 32- Print da imagem do programa Stellarium. Visão geral do céu, dando ênfase a alguns planetas, como

Saturno, Marte e outros.

Eles ficaram bastante surpresos, porque através do software, puderam visualizar a

diferença do esquema do livro didático e de como é representado no programa. Além de que

após isso, mostrei o céu com as constelações (Figura 33) em vários modos, e culturas e eles

tentavam achar as constelações que haviam feito pesquisa. E devido ao tempo, nem todos

acharam a sua constelação e ficaram chateados.

Figura 33- Print da imagem do programa Stellarium Constelações no Stellarium- Cultura  Ocidental

E depois pode-se ver todas as informações que o aplicativo proporciona. Na figura 34, cada

corpo celeste foi destacado apontando-se a seta do mouse. Desta forma o programa

disponibiliza informações sobre este corpo celeste.
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Figura 34. Print da imagem do programa Stellarium contendo Informações de corpos celestes

Nesta aula, ao aproximar-se de um corpo, neste caso foi escolhido Júpiter por que ele

causa uma comoção nos alunos. Na Figura 35 destaca-se uma foto da tela, durante o aumento,

no qual é possível ver ele e suas quatro principais luas.

Figura 35-  Print da imagem do programa Stellarium, onde pode ser visto Júpiter e 4 de suas  inúmeras luas;
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E aproximando cada vez mais, na figura 36 o planeta ganha contornos e cores melhores.

Figura 36. Print da imagem do programa Stellarium. Júpiter aproximado.

E por fim, uma imagem com grande ampliação do planeta Júpiter (Figura 37). A turma

também pediu para ver outros planetas, e procuramos outros. Mas com a aula foi curta, não

deu tempo de ver outros com mais detalhes e mais zoom.

Figura 37. Print da imagem do programa Stellarium. Júpiter em close
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Por fim, visualiza-se o céu em diferentes culturas como mostrado nas Figuras 38,39,40, 41, 42

e 43 respectivamente. E por fim a ferramenta de pesquisa, na Figura 46, onde os alunos

falavam o nome de algum planeta ou outro corpo celeste, ou até mesmo uma constelação e

procurávamos.

Figura 38- Print da imagem do programa Stellarium. Procurando o céu em outras culturas

Figura 39- Print da imagem do programa Stellarium. Céu visto pela  Cultura Tupi-Guarani
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Figura -40- Print da imagem do programa Stellarium. Céu visto pela  cultura Navaja

Figura 41 - Print da imagem do programa Stellarium.Céu na Cultura Árabe- representação de imagens das

constelações

Figura 42  Print da imagem do programa Stellarium.-Céu na Cultura Árabe – Somente os riscos das

constelações.
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Figura 43 Céu na Cultura- No aplicativo, tem uma área onde é possível escolher em qual cultura se deseja

enxergar o céu.Tendo várias culturas, como Indignea, Egípcia, Grega entre outras

Figura 44-  Print da imagem do programa Stellarium.-Ferramenta de pesquisa

Por fim, no momento depois de conseguirem achar os planetas e de aprender a usar o

aplicativo com mais detalhes, pediu-se que tirassem suas próprias conclusões. Assim, os

alunos puderam comparar o que achavam, com o que aprenderam e com as imagens que

viram no programa.

Já em sala, com os alunos em grupos, montou-se uma pequena apresentação sobre

como era a ideia de sistema solar e como viram e aprenderam no programa. Como sugestão
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peça na aula anterior que cada um faça a pesquisa de como no passado as pessoas achavam

que era o sistema solar. Por fim foi estabelecido um trabalho para casa.

6º aula- Imagens, vídeos e planetas

Esta aula ocorreu na sala de informática da escola. Assim, os alunos puderam

pesquisar as imagens e vídeos que foram pedidos sobre os planetas, estrelas, etc. Ao longo da

aula, eles foram descobrindo as cores e formas dos planetas. E também foram pesquisando

sobre outros planetas extra-solares, a lua, e outros satélites. O objetivo desta aula era permitir

uma construção de ideias, e deixar que os alunos pudessem construir seu próprio

conhecimento. Caso não tenha uma sala de informática que eles possam pesquisar, baixe

imagens, figuras e vídeos, para mostrar aos alunos.

7º aula – A Existência da vida no planeta Terra.

Para esta aula em particular, é importante promover a discussão das características que

fizeram a vida surgir no planeta, como a presença de água e a atmosfera da terra, comparando

com os outros planetas, o papel da Luz solar e a importância desses elementos para a

fotossíntese.

8º aula - avaliação.

Para avaliação desta sequência foram feitos: 1 trabalho de pesquisa, valor 2,0 pontos,

ao longo das aulas e deveres de casa, 1 teste de valor 1,0 e 1 prova. De valor 4 pontos (sendo

que 1,8 da prova eram de questões da matéria da apresentada na sequência didática. O teste

foi feito de um jeito dinâmico e individual. Em meia folha de papel A4, pediu-se que os

alunos escrevessem seus nomes, turma e data. E que enumerasse de 1 a 20. Foi então feito um

ditado de perguntas rápidas que eles deveriam dar respostas objetivas a cada pergunta, e cada

pergunta teria em média de 15 a 30 segundos para sua resposta. Pode-se achar que parece ser

muito pouco tempo, mas em um ambiente competitivo e divertido, a contagem de tempo foi o

ponto de diversão e execução do conhecimento. Foi bem aceito esse tipo de teste. Todos

participaram, e ficaram empolgados. O resultado foi em média muito bom nas duas turmas.

Um aluno que tem deficiências motoras, teve a ajuda de sua cuidadora, mas somente na hora
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de escrever. E foi um dos alunos da turma com maior nota, pois ele consegue assimilar bem o

que é falado e conversado em sala de aula, e tem uma participação bem ativa.

Abaixo as perguntas que foram feitas no teste-ditado. Lembrando que no período do

teste já havia iniciado outra matéria do bimestre.

1) Quais são os nomes das três camadas que estudamos do planeta terra?

2) Qual é o nome da estrela do nosso sistema solar?

3) Quantos planetas tem o nosso sistema solar?

4) Como surge uma estrela?

5) A terra tem um satélite natural? Se tem qual é o seu nome?

6) O que tem entre a crosta e o manto que podem gerar abalos sísmicos, tendo consequência

sobre a superfície?

7) O que é rotação? e translação?

8) Qual é o nome da galáxia em que vivemos?

9) O que é uma constelação?

10) Forneça o nome de uma constelação.

11) O nosso sol é a maior estrela que existe?

12) Qual é o maior planeta do sistema solar?

13) Qual o único planeta do sistema solar que existe vida conhecida?

14) Por que as coisas caem?

15) Por que sentimos o calor do sol e não sentimos o calor das outras estrelas?

16) Todas as estrelas são quentes?

17) Quais os três tipos de rochas que estudamos?

18) Podemos citar o petróleo como exemplo de material orgânico fóssil? Qual a sua

importância econômica?

19) Como surgiram as rochas no planeta terra?

20) Por que Plutão não é considerado mais planeta?

Nas figuras 45 abaixo, as respostas de alguns alunos.
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Figura 45-  Respostas de dois alunos

Em seguida na figura 46 e 47, ilustra-se algumas questões da prova do primeiro

bimestre que foi aplicada e uma prova de um aluno que foi corrigida, respectivamente

Figura 46- primeira parte da prova do primeiro bimestre

Figura 47- primeira parte da prova do primeiro bimestre da prova do 1º bimestre de um aluno corrigida.
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5.2 Discussão da aplicação e análise das aulas à luz da teoria de Vygotsky

A sequência didática descrita acima foi feita de modo simples, levando em

consideração alguns aspectos específicos de cada turma e até o próprio tempo de aula. Cada

aula teve a duração de 50 minutos.

A primeira aula foi introdutória e teve como principal ponto identificar os

conhecimentos prévios dos alunos, seus interesses. Segundo Vygotsky a aprendizagem

acontece na zona de desenvolvimento proximal que é um ponto localizado entre aquilo que o

aluno sabe e seu potencial, ou seja, aquilo que ele pode desenvolver, vir a saber. Ao conhecer

o que o aluno já adquiriu, torna-se mais fácil planejar os próximos passos. Começa-se

utilizando o mapa mental, que permite um maior envolvimento por parte dos alunos e também

interação entre eles. Embora fossem as primeiras aulas de ciências, e também as primeiras

aulas do ano como turma de ensino fundamental dos anos finais, muitos alunos ainda não se

conheciam e outros já estudavam juntos há muito tempo. Livremente os alunos foram falando

palavras que eles achavam estar associados à Astronomia. As palavras mais mencionadas

foram planetas, estrelas, astros, “não sei”, e muitas outras. Até o próprio significado das

palavras deu motivos para gerar conhecimentos. Segundo SILVA (2017) em seu artigo,

Vygotsky diz que o “desenvolvimento cognitivo do aluno, se dá por meio de interação social”,

ou seja, sua interação com outros indivíduos e o meio, possibilitando ativamente a troca de

experiências e ideias. Aproveitando esse fluxo, utilizou-se a discussão para que cada um

pudesse responder mediante a esse contexto algumas perguntas faziam já parte do plano de

aula. Dando tempo para que individualmente cada um respondesse, depois recolhendo e logo

em seguida discutindo as respostas de cada pergunta com a turma. Nesta etapa muitos alunos

responderam oralmente o que haviam escrito, e assim quando as respostas eram diferentes das

que tinham dado, eles questionavam se a deles estavam certas também, já que era diferente.

Como mediadora, foi possível conduzir os alunos a um maior entendimento, onde surgiu a

oportunidade de falar um pouco sobre as respostas corretas e erradas. Esta discussão

possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. Abaixo respostas em tabelas de

3 a 20 das perguntas que já foram descritas no item anterior. Foram aqui registradas 45

respostas para cada pergunta de 1 a 5 e 44 respostas de 6 a 10. Apesar de serem respostas de

duas turmas, em uma delas, uma aluna que tem deficiência motora e também intelectual, com

dificuldade de escrever respondeu até a questão 5. As duas turmas não apresentam diferenças

entre si na questão de interesse, entendimento, dispersão. São bem semelhantes e os
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resultados obtidos nas aulas foram praticamente iguais. Os alunos em sua maioria vieram

basicamente das mesmas escolas primárias, tanto de uma turma quanto da outra. Por isso não

há discrepância nas respostas e optei por utilizar os dados juntos. As turmas são ministradas

por mim nos mesmos dias. Desta forma, o conteúdo, os deveres e trabalhos são os mesmos.

5.3- As perguntas e as discussões envolvidas.

Na figuras 48 estão ilustradas as folhas que escolhi aleatoriamente dos cadernos com

as perguntas e respostas de alguns alunos. Essas e todas as demais folhas num total de 45

outras, foram usadas para preencher as tabelas posteriores.

Figura 48- Respostas dos  alunos sobre a primeira questão.

1-Como surgiu o Universo?

1-Como surgiu o universo? Não sei Deus Criou Big bang Respostas
diversas

Respostas diversas

Quantidade de respostas

Total de 45

7 17 10 11 1- Sempre esteve ali - III
2- Porque duas estrelas se

bateram- I
3- Através do homem-I
4- A partir de planetas, estrelas,

satélites, constelações, a lua e o
sol- I

5- Num jogo de sinuca-I
6- Das nuvem -I
7- A estrela big bang explodiu e

foi criado o universo- I
8- O universo foi formado pelo

espaço sideral- I
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Tabela 5- como surgiu o universo?

Essa pergunta foi muito boa para discutir com os alunos sobre a diferença entre

religião e ciência. Algo que se torna polêmico à medida que se não for bem esclarecido,

impede uma melhor aprendizagem por parte dos alunos, por acharem que estão indo contra a

religião, se tornando desconfortante para muitos. Então discutir esta parte e esclarecer um

pouco, ajuda a uma melhor aceitação. A resposta mais falada, foi que o universo foi criado

por Deus. O criacionismo é bastante presente neste momento, nesta primeira aula, e aqui foi

um momento de fazer mediação com o que eles sabiam é o que eles poderiam compreender

melhor. Muitos falaram do Big Bang, mas com as conversas pude perceber que apesar da

resposta eles não sabiam bem o que era o Big Bang. Aproveitando que muitos falaram que foi

criado por Deus, perguntei aos alunos onde na Bíblia estava escrito que Deus tinha criado o

universo. Alguns responderam que estava no Gênesis. Então falamos um pouco sobre isso.

Depois perguntei quem tinha escrito O livro de Gênesis. A maioria não sabia. Uns

responderam que foi Deus, outros que foi Moisés. Então esclareci que o livro do Gênesis

havia sido escrito há muito tempo, por várias pessoas, em uma época de difícil partilhar o

conhecimento, que não tinha internet. Muito tempo antes de Cristo. E que essas pessoas não

faziam pesquisas com fazemos agora. E que eles ao escreverem tinham Fé. Os escritores

bíblicos tinham inspiração em muitas fontes cosmológicas, em mitos, em aspectos culturais

dos povos que contribuíram para a redação. Neste momento, podemos pensar e falar sobre as

várias Teorias de Criação do mundo e universo que eles já ouviram, e assim, eles (os autores

do texto) escreveram, para que todas as pessoas naquela época e daquela cultura soubessem

que tudo que existia havia sido feito por Deus, pois essa era a crença vigente. Perguntei a eles

o que eles achavam que os povos daquela época estariam preocupados em saber quem fez

tudo ou como tudo se comportava ou era feito? Chegaram à conclusão que eles estavam

preocupados em saber quem fez tudo. E isso era fé. E que seria estudado como as coisas se

comportam ou de que forma podem ter sido feitas e como elas são. A Ciência se preocupa

com essa última parte.Foi uma pequena discussão simples, mas proveitosa para todos, ao

longo das aulas essa discussão foi válida, porque eles puderam entender que fé e ciência como

estávamos estudando, apesar de falar da mesma coisa, abordavam de modo diferente. Assim,

foi mais fácil falar com eles sobre a Teoria do Big Bang e o surgimento do Universo. Esta foi

uma pergunta que a discussão demorou mais, nesta primeira aula, pois houve bastante

interesse dos alunos.
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2- Como foi formado o sistema solar?

2- Como foi
formado o
sistema solar?

Não
sei

Deus
fez

Pelo sol Sol e
planetas

Respostas
diversas

Big
Bang

Não
respondeu

Respostas diversas

Quantidade de
respostas

Total de 45
9 3 14 7 5 3 2

1-Sei lá ou tinha várias
partículas dos 4 elementos
no espaço e se juntaram e
criaram o sistema solar
2- O sistema solar foi
formado por planetas e
estrelas
3- Foi formado com
pedacinho de pedra
4- Foi uma órbita
5- Colocando um monte de
bolas e foi colocando os
nomes dos planetas

Tabela 6- Como foi formado o sistema solar?

As respostas para essa pergunta foram diversas, mas é perceptível que a grande

maioria interpretou erroneamente, confundindo, o como foi formado, pelo o que forma o

sistema solar. Esta confusão e mal entendimento dos enunciados, é grande. Nas aulas

posteriores tomei cuidado para que os enunciados fossem os mais claros possíveis. Após

esclarecimento da pergunta, muitas outras surgiram, por parte dos alunos e por minha

também. Perguntei aqui se eles sabiam como uma estrela era formada, se alguém sabia o que

era uma nebulosa, qual era a estrela do nosso sistema solar, e deles também vieram muitas

outras perguntas diversas. Muitos nunca nem havia pensado sobre isso, compartilhamos sobre

como ocorre o surgimento de uma estrela, lembrando que para o sexto ano, o conhecimento

de termos científicos é baixo, desta forma eles podem aprender novas palavras e significados.

Nas aulas 3 e 4 esta parte foi bem abordada. Na aula 7 onde foram utilizados vídeos e

imagens, os alunos fizeram pesquisas na sala de informática, nos vídeos que mostravam a

nebulosa de Órion, e outro vídeo que mostrava a formação de estrelas e sistema solar. E outras

imagens que eles pesquisaram na internet. Importante lembrar que para Vygotsky, segundo

SILVA (2017), o professor deve estimular os alunos com técnicas para motivar e facilitar a

aprendizagem dos alunos, mas também promover a independência do mesmo. Eles mesmos

faziam as pesquisas na Internet, mediantes as palavras e assuntos que era pedido. Os alunos

estavam apenas sendo orientandos. Assim eles puderam aprender a fazer pesquisas de vídeos

e imagens mais confiáveis.

3-O que é uma estrela?
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3- O que é uma
estrela?

Não
sei

Uma
pedra/
rocha que
brilha

O
sol

Um astro
Luminoso/
iluminado

Um
asteroide

Um corpo
luminoso/
iluminado

Respostas diversas

Quantidade de
respostas

Total de 45

5 6 2 6 4 3 19

1-Lanterna de Deus;
2-Um monte de coisa brilhosa;

3-Pelo meteoro;
4-Brilha;
5-Um cometa;
6-Eu acho que é pequenos astros;
7-Estrela é um astro iluminado que ilumina
quando está de noite;
8-estrela é uma bolha de ar quente a milhões
de quilômetros da terra;
9-Eu acho que é um ácido;
10-É um objeto que fica no seu a noite
11-Meteoro;
12-É um corpo luminoso, acho que é assim
que chama- que aparece a noite;
13-É um astro natural do planeta
14-É uma bola de gás;
15-É um satélite natural que contém luz
própria;
16-É um astro iluminado que quando
anoitece o sol a ilumina e fica como uma
estrela;
17-É um negócio brilhante que brilha no céu.
18-Um Planeta.;
19-É um corpo luminoso. Isso é uma estrela
em desenho.

Tabela 7 - O que é uma estrela?

Essa pergunta gerou inúmeras respostas diferentes. Na aula 3, quando foi discutida, foi

usado o livro didático, e o capítulo que trata sobre o assunto foi lido na turma. A forma real

das estrelas e seus tamanhos comparadas ao sol, a formação das estrelas a partir de nebulosas,

a vida e morte de uma estrela facilitou o entendimento para discutir sobre a formação do

sistema solar. E a origem dos planetas.

4-Quais os planetas você sabe o nome?

4-Quais Os
Planetas cujo nome
Você Sabe

Mercúrio Vênus Terra Marte Jupiter Saturno Urano Netuno Respostas diversas

TOTAL DE 45 19 8 42 37 40 34 18 17 19 Todos Foram Plutão.

Tabela 8 - Quais os planetas você sabe o nome?

A aula 3 e 4, na qual pode ser discutida a formação do sistema solar e a formação dos

planetas, possibilitou aos alunos conhecerem outros planetas do sistema solar. Embora

soubesse da existência de vários, eles não sabiam seus nomes, nem a ordem. Grupos de 4 a 5
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alunos foram formados, logo após a explanação sobre a origem do sol a partir de uma

nebulosa e formação dos planetas. Como na aula anterior, a questão do nascimento de uma

estrela foi bastante discutida. Ficou bem fácil para que eles entendessem a origem do sistema

solar e de outros sistemas solares. Assim, cada pequeno grupo ficou responsável por estudar

um planeta e fazer a apresentação dele para o restante da turma. E cada grupo deveria anotar

no caderno as informações que eram passadas. É na zona de desenvolvimento proximal, que

aprendizagem acontece por meio da interação social como diz MOREIRA & OSTERMANN

(1999), veículo fundamental para a transmissão do conhecimento. É uma interação que

implica pelo menos duas pessoas que irão compartilhar conhecimento. O trabalho em grupo,

ao qual cada um era responsável por um conhecimento que deveria ser passado para os outros,

promove um intercâmbio de ideias e reciprocidade, permitindo certo grau de

bidirecionalidade entre os participantes. Ou seja, embora fosse uma turma que estava

começando a ter o ritmo das aulas do ensino fundamental 2, muitos tiveram vergonha de

apresentar o trabalho, mas foi possível ajudar e mediar o que eles tinham estruturado para

apresentar oralmente, e dar apoio para que apresentassem, com as informações que eram

pertinentes ao momento. Neste sentido, a discussão e o desdobramento sobre a condição de

Plutão se tornaram bem interessantes, em ambas as turmas. A tristeza de Plutão não ser mais

considerado um planeta foi bem grande. No entendimento dos alunos, ele estava sendo

deixado de lado. Então foi possível entender o trabalho de definições dos cientistas, conversar

sobre o porquê ele ter sido rebaixado, ou melhor, utilizando uma palavra menos agressiva na

visão dos alunos, reclassificado, como planeta Anão, era importante para definições futuras na

Astronomia, ainda mais com as novas descobertas de outros planetas. Ainda assim, muitos

não ficaram satisfeitos. Somente na aula 6, onde foi utilizado, a internet para pesquisas de

imagens e vídeos, que eles puderam compreender melhor a questão de classificação de

planetas e dos planetas anões. Na aula em questão, pediu-se que procurassem no navegador,

um vídeo com o seguinte título: O tamanho das estrelas. Aparecem muitos vídeos.

Obviamente, antes, foi feita uma pesquisa e já se sabia quais vídeos poderiam ser úteis.

Assim, eles procuraram e assistiram vendo principalmente a questão do tamanho dos corpos

celestes. Foi quando apareceu Plutão comparado com outros tamanhos e até o Sol e com

outras estrelas que eles ficaram satisfeitos e puderam entender melhor Plutão ter sido

reclassificado. O sol não ser a maior estrela na galáxia também os deixaram bem surpresos.

Igualmente pediu-se que procurassem por imagens. Tanto do tamanho, como de imagens dos

planetas e estrelas (Figura 49). Procurando qual imagem era real, fotografada ou imaginada
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(Figura 50 e Figura 51). Neste momento muitas dúvidas surgiram sobre, se a cor do planeta

era aquela mesma, se o planeta era assim mesmo e outras perguntas. As figuras 49, 50 e 51

aqui expostas são apenas algumas que foram procuradas.

Figura 49- O tamanho de planetas e estrelas  Fonte: Comparação do tamanho dos planetas. IAG/USP, 2007
disponível em<http://www.astro.iag.usp.br/~gastao/PlanetasEstrelas/ >acesso em 30-07-2019

Figura 50- Os planetas do Sistema Solar Fonte : Sistema solar. Centro de Assistência ThingLink, Astrid
Hulsebosch. Disponivel em <https://www.thinglink.com/scene/912602385757503490 > acesso  30-07-2019

Figura 51- O sistema solar
Fonte: Planetas do sistema solar. Segredos do mundo, 2019 disponível em <

https://segredosdomundo.r7.com/planetas-do-sistema-solar/ >acesso em 02/09/2020
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5- O que é um asteroide?
5- O Que

É Um
Asteroide?

Uma
Rocha/
Pedra

Pedra Que
Matou O

Dinossauro

Pedras
Espaciais/do

espaço/Elemento
Espacial

Pedaços
De

Meteoros

Não
Sei

Respostas
diversas

Não respon-
deu

Uma estrela/
Pedra

Total De
45

3 3 8 5 9 13 2 2

Tabela 9- O que é um asteroide?

Respostas diversas

1-Uma Pedra Que Enquanto Ela Veio Para A Terra, Veio Pegando Fogo Com A Pressão.
2-Planeta
3-Ele Da Um Sinal Para A Terra
4-Um Astro
5-Uma Rocha De Fogo
6-Um Objeto Que Anda Pelo Espaço Em Direção A Algum Planeta
7-E Quando Uma Estrela está Caindo Do Céu
8-Uma Rocha Que Cai De Outros Planetas
9-Uma Rocha Espacial Que Quando Destruída Chega A Terra
10-Uma Pedra Gigante Que Vaga Pelo Espaço Podendo Atingir Outro Planeta
11-Uma Rocha Que Pode Cair Em Outro Planeta
12-É Uma Rocha Espacial Que Quando Destruída Pode Cair Do Espaço E Ir Direto Para A Terra, Mas Antes Ela Começa A Se Decompor
Em Mínimos Pedaços
13-Não Sei, Só Sei Que Matou Os Dinossauros

6-Existe vida fora da terra? Explique sua resposta.

6-Existe vida fora
da terra?
Explique sua
resposta.

Não sei Talvez sim não Principais JUSTIFICATIVAS
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Total de 44 9 2 17 16

1-Não sei. Ele não tem oxigênio para respirar.
2-Se existisse já teriam encontrado- tirando as
bactérias.
3- Sim, porque existem outros planetas
4-Não, as únicas vidas que existem estão no
planeta terra
5. Sim, algumas pessoas já saíram da terra
6. Talvez, porque é necessário mais tempo para
descobrir
7- Não, porque não há ar nos outros planetas e
também as temperaturas não são boas para a vida.
8-Eu não saí da terra, então não sei se tem.
9-Eu acho que não, porque nunca ouvi falar de
Aliens no espaço.
10-Não. Porque Deus criou somente os seres
humanos.
11-Sim, porque o universo é enorme e a terra não
é o único planeta com recursos para sustentar
vidas.
12-Não, porque fora da terra não tem oxigênio
para respirar.
13-Não, acho que nos outros planetas não tem
condição para viver humanos nem outras
espécies.
14- Sim, porque existem os alienígenas nos outros
planetas.
15-Sim, existem microrganismos debaixo do
“gelo” de marte.
16- Não, pois fora do planeta não existe oxigênio.
17- Os cientistas haviam descoberto vida em
outro planeta
18- Sim, em outros planetas.
19- Não, pois se existisse vida fora da terra não
teria o que comer e beber
20. Sim, os astronautas.

21- Não sei, porque eu acho que não tem oxigênio

nos outros planetas.

Tabela 10 - Existe vida fora da terra? Explique sua resposta.

7- O que é um satélite?
7- O que é
um satélite?

Uma
máquina
Maquina
espacial

Que dá sinal de
tv/internet/sinal
para/terra/previsão do
tempo/transmissor-fot
o-objeto

Não
sei

Não
respondeu

Respostas
diversas

Objeto que
orbita outro
planeta/lua

Respostas diversas
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Total de 44
6 19 7 3

6
2

1-Uma coisa que
volta no tempo- vi
isso na internet
2-Produz sons do
espaço
3-Meu pai usa SKY.
3-Satélite natural sol
e lua e artificial
criada pelo homem.
4-Uma pedra que
caiu do céu.
5-planeta

Tabela 11– o que é um satélite?

8-Somente o planeta Terra tem satélite?

8- Somente o planeta

Terra de Satélite?

Sim Não Não sei Outra resposta Algumas justificativas

Total de 44 18 18 7 1
1-Outros planetas também têm
satélites
2-Não, porque ele é utilizado
em outros lugares
3-Jupiter

Tabela 12 - Somente o planeta Terra tem satélite?

9-Como foi feito os anéis de Saturno?

9-Como foi feito
os anéis de
saturno?

Não sei Não respondeu Com asteroides/explosão de
meteoros/pedras/rochas se

juntando]

Gelo/
Rocha e

gelo/poeira e
gelo/rochas

Respostas diversas

Total de 44 14 3 10 6
11

1-Redondo
2-brilho do sol
3-flocos de neve
4-Com um anel também pode ser
com aliança
5-É feito de gazes, poeira, pedras e
luas
6-Foi feito por um alienígena que
colocou os anéis lá.
7-anel ou aliança
8- As pessoas se casaram lá.
9-Várias pedras, luas e gases
10-gases
11-De restos do Planeta

Tabela 13 - Como foi feito os anéis de Saturno?

10-Escreva suas dúvidas sobre Astronomia?

10- Escreva suas dúvidas sobre astronomia-  (principais perguntas, as mais relevantes)
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1- Qual é o planeta anão?

2- Qual é a ordem dos planetas

3- Gostaria de saber o que é astronomia?

4- Alienígenas existem?

5- Por que a Terra não é quadrada?

6- Porque a água é tão importante para o ser humano

7- Existe buraco negro em algum lugar da terra

8- E se a terra parasse de rodar?

9- Como foi feito os anéis de saturno?

10- Como surgiu o nome dos planetas e rocha?

11- O que é astronomia? E porque se chama astronomia?

12- Como surgiu o universo?

13- Qual foi inventada a lua? (Possivelmente deva ser: Como a lua surgiu?)

14- O que é uma estrela?

15- O que é um asteroide?

16- Como foi formado o sistema solar?

17- Por que a Terra é o único planeta que tem seres humanos?

18- Existem Aliens?

19- Por que os outros planetas foram criados?

20- Por que os astronautas vão para o espaço?

21- Será que existem outros seres humanos no espaço?

22- Um asteroide pode destruir o planeta terra?

23- Tenho dúvidas sobre o Anos-luz.

24- Por que os cientistas acham que foram o Big Bang que formaram os planetas?

25- Quase tudo.

26- Por que as estrelas brilham?

27- Existem outros universos e outros planetas?

28- Por que marte é vermelho?

29- O que  a  gente estuda em astronomia?

Tabela 14 -Escreva suas dúvidas sobre Astronomia?

Estas dúvidas foram feitas logo no final da primeira aula, depois de breves conversas sobre o

mapa mental. E foram sendo respondidas ao longo da sequência de aula.

5.4 Descrição do jogo

O jogo de RPG é de fácil acesso para ser usado em sala. Em geral precisa de pouco

material, pois pode ser jogado tendo apenas lápis e papel, criatividade e disposição.Sendo um

jogo de narrativa é de suma importância que a professora ou professor esteja atento, que

conheça bem a história e que prepare um pouco antes as possíveis situações que acontecerão

no jogo em sala. O jogo aqui criado tem sua própria história e situações pré-definidas.
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5.4.1 - A aplicação do Jogo em sala de Aula

O Jogo foi aplicado duas vezes nas turmas. A primeira vez, no fim do segundo

bimestre, na última aula antes das férias e a segunda vez no início do terceiro bimestre, onde

utilizei duas aulas nas turmas. A primeira vez com a metade da turma, conseguiu-se jogar até

a primeira cena do jogo. Nesta aula foi possível acertar os componentes do jogo, perceber o

que poderia ser melhorado, aumentar o tempo de jogo, que havia sido pensado para uma aula,

ajustar algumas outras coisas e o tempo foi ampliado para duas aulas. Na segunda vez, foi

jogado com toda a turma, cerca de 30 alunos cada. Em 6 grupos e cada grupo era uma

personagem.

5.4.2 -  Montagem dos grupos, criação das personagens e regras do jogo.

Estando toda turma reunida, foi explicado o que seria feito. Como metade da turma já

havia jogado uma partida, foi mais fácil o entendimento. Tanto na turma 601 (Figuras 52 e 53)

quanto na turma 603 (Figuras 54 e 55), a metade dos alunos já havia criado uma personagem

e participado de uma parte da aventura. Ainda assim, a primeira coisa feita foi realizar uma

discussão inicial: o que é o RPG, como seria jogado, quais os dados que seriam utilizados e a

formação dos grupos.  Nesta parte os alunos formaram grupos por afinidades.

Figura 52. Turma 601. Escutando as instruções para o jogo Figura 53.Turma 603-. Formando grupos depois da
Instrução

Figura 54. Turma 601. Com os grupos formados Figura55. Turma 603. Com os grupos formados
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Após a formação do grupo foi distribuída a ficha (Figura 65 e 66) para criação da

personagem. Para cada um dos grupos formados em sala, foi dada uma ficha. Desta forma,

cada grupo representaria uma personagem no jogo.

Figura 56-ficha para preenchimento

Figura 57. Ficha para criação de personagem

Para a criação da personagem (figura 58), foi instruído que cada grupo poderia

escolher uma das três classes que foram criadas para esse jogo: Especialistas, Descobridores e

Defensores. Cada uma dessas classes dentro do jogo possui habilidades e conhecimentos

diferentes, mas para não tornar o jogo complicado e confuso, foram escolhidas características

simples. Eles deveriam pensar em profissões que cada personagem teria, e em algumas

habilidades, que deveriam ser possíveis de se ter na realidade. Pois todos queriam pensar em

poderes, em teletransporte e poderes de super-heróis. Pensar em um nome, no gênero, na
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aparência e tipo de conhecimento. A criação de personagens levou mais da metade de uma

aula. Pois foi uma das partes que os alunos mais interagem entre si no sentido de entrar em

um acordo onde todos saiam satisfeitos. Os alunos ainda deveriam pensar nas classes que

seriam, pois, cada classe tem algumas profissões que no jogo foram específicas. A classe dos

especialistas envolve profissões das Ciências Exatas, como engenheiros, matemáticos,

especialistas em T.I., químicos, etc. São habilidosos em construir coisas e improvisar. Já a

classe dos descobridores envolve as Ciências Biológicas. São pesquisadores, biólogos,

médicos entre outros, todos com habilidades de investigação. E por fim a classe dos

defensores, que estão envolvidos com temas das Ciências Sociais. São bons pesquisadores,

com destaque na compreensão do papel histórico-social, da cultura, da interação humana e

econômica e tem boa eloquência. Nas escolhas das classes das personagens, tanto na turma

601, quanto na turma 603, a classe menos escolhida foi a de descobridores. Os alunos, no

geral, preferem algo que tem tudo a ver com tecnologia e criação de mecanismo e dispositivos

tecnológicos, muito influenciados por filmes e jogos de games. Instruções foram dadas

verbalmente e escritas no quadro branco (figuras 59 e 60).

Figura 58-Criando a personagem Figura 59. Instrução de como preencher a ficha da personagem

Figura 60- Alunos da turma 601, desenvolvendo a personagem depois da instrução.

Após esse primeiro momento foram passadas as regras do jogo. Por ser um jogo

voltado para a sala de aula, foi preferido ter regras bem simples e fáceis de serem entendidas.

A principal regra era dos jogos dos dados. Cada grupo recebeu dois dados de 6 lados. Eles
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deveriam jogar os dados para cada decisão que o mestre do jogo pedisse, e por várias ações

que poderiam acontecer, a soma dos números dos dados deveria dar mais de oito pontos para

o sucesso da empreitada. E se fosse menos de oito, não teria sucesso ou quase chegaria ao

objetivo. A segunda regra, era que um aluno do grupo deveria interpretar a personagem

criada. A terceira regra era que o barulho excessivo, conversa fora de hora, tiraria pontos de

vida da personagem.

5.4.3 - Jogando o RPG, A Vaca Perdida

Inicialmente a história seria de ficção científica com a ideia de alienígenas e coisas

desse tipo. Para que pudesse levar a discussões, sobre mitos, verdades e mentiras e a

astrobiologia. Ainda tinha muitas ideias para serem abordadas, mas depois de analisar o grau

das turmas e da maturidade das mesmas, conversas com o orientador, ficou decidido que ao

invés de alienígenas seriam agentes de um país secreto. Vale ressaltar, que ao criar a história,

pode ser optado tanto por estar imerso numa história com pontos verdadeiros ou como uma

história fantasia. E foi desta forma que a história do produto caminhou. A história precisa ter

começo, problema, meio, ação para resolver o problema e fim. Nesta abordagem, o

conhecimento é usado como chave para passar de uma fase para outra.

Ao iniciar o jogo, é necessário primeiro fazer uma introdução da história. E para isso

todas as personagens que foram criadas foram apresentadas. Assim, cada grupo apresentou

rapidamente sua personagem, dizendo o nome, a classe e características. Em seguida foi a vez

do mestre de dar início a narrativa da história. A história se passa em uma fazenda, onde

existe uma instalação de uma agência secreta, com características similares à Agência

Espacial Brasileira (AEB), que coleta informações verdadeiras da AEB e de outras agências

pelo mundo, porém espalha notícias falsas (fakenews) pela internet sobre fenômenos. O

detalhamento do produto, como ele deve ser jogado com riqueza de detalhes, a história

contada sobre a Vaca Perdida e como o professor ou professora pode criar sua própria

aventura segue no Apêndice, logo depois da Bibliografia.
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS

O uso do Roleplaying Game possibilitou a prática de atividades diferentes, nas quais

foi possível incluir todos os participantes no desenvolvimento e resolução de um problema.

Inserido o aluno em uma dinâmica em sala de aula, onde ele pode ser o protagonista da

história que está sendo construída coletivamente. O professor se torna o mediador entre o

aprendizado e o conhecimento, que insere novas informações e conhecimento, permitindo ao

aluno internalizar e se apropriar do conhecimento assim mesmo como disse Vygotsky.

Evidentemente nem todos os alunos conseguem aprender da mesma forma, mesmo tendo os

mesmo conteúdos, mas o uso da imaginação, permite ao aluno e aluna ir além da realidade,

cada brincadeira tem suas próprias regras. E ao estar dentro do jogo, cada um efetivamente

respeita e participa da regra. Segundo REGO (1995) para vygotsky havendo uma distância

significativa entre comportamento da vida real e o comportamento no brinquedo, no caso o

jogo, quando o indivíduo atua no mundo imaginário cria uma zona de desenvolvimento

proximal, na medida que impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento. ou seja é ,

e foi possível jogar RPG em sala de aula, onde os alunos aprenderam e compartilharam seus

conhecimentos. Seja nas regras do jogo, ou no conhecimento de astronomia. Ao estarem em

grupos , e cada grupo representando uma personagem do jogo, para vencer desafios, acertar

respostas e pensar como solucionar os problemas, os alunos se reuniam e compartilhavam o

que sabiam, depois formulavam respostas mediante o saber que cada um apresentou. Todo o

aprendizado amplia as dimensões cognitivas do aluno, como aponta Vygotsky Quem não

sabia, aprendia e quem sabia compartilhava para o benefício do grupo. A interação entre os

alunos e seus saberes permitem que cada um possa contribuir e ajudar na resolução do

problema. Os alunos acabam sendo levados a interagirem com o conhecimento adquirido nas

aulas. Seja qual for e em caso específico, das perguntas e desafios propostos no jogo. Mesmo

sendo simples, o envolvimento e a seriedade de cada um se torna real, tanto em buscar

respostas, como compartilhar o que se sabe, para gerar resultados melhores. Esse tipo de

atividade pode ser jogada das mais diferentes formas e locais, inclusive através das redes

sociais.No entanto, essas atividades, embora distintas, se complementam, de modo que as

diferentes habilidades dos alunos foram aproveitadas, desde o raciocínio cognitivo até

aspectos atitudinais. Com o RPG, os alunos que não possuem competências relativas ao

conteúdo de Ciências, pelo menos acompanham os resultados das tarefas realizadas pelos
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colegas mais habilidosos o que pode levar, a médio e longo prazo, a aprendizagem de todos

nessa disciplina. Isso foi importante, pois ao trabalhar os diferentes interesses e saberes dos

alunos, foi possível fazer com que todos se sentissem incluídos e motivados para a solução do

problema que o grupo enfrentava. Além de ser um grande incentivo para que se interessassem

mais  pelas Ciências Planetárias.

O intuito geral do trabalho e do produto é incentivar os professores e professoras a

criarem sua própria aventura, tanto que o produto busca ajudá-lo a criar seu próprio mundo,

utilizando da realidade e contexto de sala de aula do próprio professor e ou professora, para

que ele e ela possam fomentar a curiosidade e a vontade de aprender e compartilhar os

conhecimentos dos alunos. Na aventura que foi criada para este trabalho, o contexto da sala

de aula, o tempo e a idade dos alunos contaram muitos pontos a favor. Mas uma vez que o

professor possa saber roteirizar , ele fica livre para incluir, inventar, copiar o que quiser,

utilizar as ideias dos alunos, da mídia e formular uma jogo sólido é rápido. No jogo, o mais

legal é aprender e utilizar o conhecimento que se adquiriu na sala.
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