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RESUMO 
 

 
UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE TÓPICOS DE ASTRONOMIA 

PARA O CURSO NORMAL 
 

Geraldo Claret Plauska 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 

Dissertação de Mestrado 
 
O ensino da Física no curso de formação de professores na modalidade normal, vem 
sendo analisado e considerado deficiente por renomados educadores e até pelos 
próprios docentes que atuam nesses cursos. Para muitos, ensina-se Física no Curso 
Normal sem a revestir de uma metodologia diferenciada que venha facilitar a futura 
transposição didática para os alunos das primeiras séries da Educação Básica. O 
presente trabalho é dirigido a auxiliar os estudantes normalistas, com uma proposta 
de ensino de alguns tópicos de astronomia utilizando Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s), e com foco na participação ativa dos alunos, pretendendo-se 
que a metodologia proposta possa ser utilizada num futuro exercício da docência. 
Priorizou-se tópicos segundo a necessidade de adequação do conteúdo da matéria 
disposta no currículo mínimo para os normalistas à grade curricular do primeiro ciclo 
do ensino fundamental da educação do município de Volta Redonda. Na proposta, a 
atividade dos alunos em cada aula consta essencialmente de observação e registro, 
em forma de descrição (resumo), dos conteúdos exibidos e/ou explicados em vídeos, 
em aplicativos de simulação e em imagens (figuras), encadeados em uma sequência 
didática estabelecida. Para orientar os alunos, são feitas questões pertinentes que 
servem de base para a descrição e que também objetivam a organização dos 
conceitos aprimorando e/ou criando subsunçores, conforme a Teoria de 
Aprendizagem de Ausubel. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Curso Normal, Proposta Didática, Tópicos de 
Astronomia. 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda - RJ 
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ABSTRACT 
 
 

A SEQUENCE TEACHING FOR ASTRONOMY EDUCATION TOPICS FOR 
TEACHER-TRAINNING COLLEGE 

 
Geraldo Claret Plauska 

 
Advisor: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 

 
Master dissertation 

 
The Physics teaching in the Teacher-Training College in the normal mode, has been 
analyzed and considered deficient by renowned educators and even by teachers 
themselves who work in these courses. For many, it is taught Physics at teacher- 
training Course without covered of a different methodology that will facilitate the future 
implementation teaching for students of the first grades of basic education. This work 
is intended to assist students for teaching, with an educational proposal of some 
astronomical topics using Information and Communication Technologies (ICTs) and 
with the focus on active participation of students, intending that the proposed 
methodology can be used in a future exercise of teaching. It was prioritized topics 
second to the need to adapt the matter content prepared in the minimum curriculum 
for teacher-training to the curriculum of the first cycle of basic education of the Volta 
Redonda city education. In the proposal, the students; activity in each class consists 
essentially of observation and recording, in the form of description, the content 
displayed and/or explained in videos, in simulation applications and images (pictures), 
chained in an established didactic sequence. To guide students in the topic description, 
are asked relevant questions that serve as the basis for the description and which also 
aim the organization of concepts improving and/or creating subsumers, according to 
Ausubel’s Learning Theory. 
 
 
Keywords: Physics Teaching, Teacher-training college, Didactic Proposal, Astronomy 
Topics 
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1.0. INTRODUÇÃO 

 

O processo ensino/aprendizagem necessita sempre estar se renovando 

didaticamente, atualizando a sua prática com novas metodologias, para se adaptar às 

mudanças que ocorrem na sociedade e que afetam o comportamento, o acesso à 

informação e a maneira de aprender dos estudantes. Ensinar é uma tarefa complexa, 

pois deve atingir diferentes indivíduos e maneiras de aprendizagem, de aquisição de 

conhecimentos pelos alunos, inerentes às suas formações familiares que resultam em 

crenças, valores e desenvolvimentos intelectuais diversificados; e ensinar Física 

torna-se um desafio ainda maior: em primeiro lugar, dada a uma rejeição natural dos 

estudantes devido à dificuldade que apresentam de se abstraírem no entendimento 

de um conceito e, mais recentemente, nos dias atuais, de interpretarem um problema 

proposto e de lidarem com a matemática nele envolvida; depois, também é necessário 

que o ensino da disciplina procure explicar os conhecimentos científicos presentes 

nas novas tecnologias, tão próximas ao cotidiano do aluno, mas completamente 

distantes do seu entendimento sobre como elas funcionam, sobre os processos da 

Física que as fazem funcionar. 

Nesse contexto, é necessário que se tenha um professor bem preparado, com 

um bom domínio do conteúdo a ser ministrado e atualizado em práticas pedagógicas 

eficazes. Principalmente o professor que irá lecionar formalmente os primeiros 

conceitos da Física, ainda nas aulas de ciências, para os pequenos alunos que iniciam 

a educação básica. Essa classe de docente é formada, no Estado do Rio de Janeiro, 

pelos cursos de nível médio de formação de professores, o Curso Normal. Do sucesso 

da sua empreitada dependerá a formação inicial de alunos motivados para o 

aprendizado subsequente das ciências, em particular o da Física. Para formar esse 

professor, é fundamental ministrar-lhe um curso de qualidade, com uma grade 

curricular apropriada ás suas necessidades de conhecimento e adequada ao que 

deverá ensinar. 
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As primeiras séries do Ensino Fundamental são importantes porque é quando 

os pequenos terão um primeiro contato com alguns conceitos físicos e desse 

momento muito depende o bom desempenho desses estudantes no futuro 

aprendizado da disciplina. Carvalho mostra que, se as crianças tiverem um primeiro 

contato agradável com as atividades do ensino de Ciências, construindo significados, 

provavelmente serão alunos interessados no aprendizado da disciplina nas séries 

seguintes (CARVALHO, 1997). Schoroder sugere tornar a Física mais próxima dos 

pequenos estudantes quando afirma que, 

A física vem perdendo espaço em escolas em todo o mundo. Para 
reverter esse processo, a opção que considero com maior potencial 
de gerar frutos envolve tornar a física mais próxima das crianças. 
Assim será possível preservá-la como conteúdo escolar valorizado 
(SCHORODER, 2004, p.158). 

Tudo isso corrobora a importância de proporcionar aos pequenos um ensino 

interessante das ciências, em especial o da Física. Para a consecução de tais 

objetivos, Schein e Farias sugerem que o professor, considerando o conhecimento 

prévio da criança, implemente metodologias adequadas, realizando atividades 

práticas envolvendo a observação, a comparação e a sistematização, possibilitando 

ao aluno, num processo investigativo, organizar conclusões e vivenciar o processo de 

reconstrução do conhecimento (SCHEIN; FARIAS, 2013). 

Ostermann e Moreira, por sua vez, enfatizam a importância do conhecimento 

prévio dos alunos ao defenderem que tal conhecimento (ideias e crenças das crianças 

sobre os fenômenos naturais, chamadas de concepções contextualmente errôneas, 

pois diferem do conhecimento científico aceito), é fator determinante da aprendizagem 

subsequente (OSTERMANN; MOREIRA, 1990). Complementam afirmando que o 

professor dessas séries iniciais tem que estar bem preparado para propiciar condições 

que possibilitem as mudanças conceituais nas ideias prévias dos alunos, evitando que 

significados errôneos sejam adquiridos ou reforçados pelos pequenos. 

(OSTERMANN; MOREIRA, 1990). 
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Também é conveniente que esse professor esteja atualizado em relação ao 

emprego de novas ferramentas didáticas para auxiliá-lo na sua tarefa, potencializando 

o processo ensino-aprendizagem. Dentre elas, se destacam as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s) que fornecem um suporte eficaz no ensino dos 

conteúdos trabalhados, através do uso de computador, com a execução de 

simulações, a exibição de vídeos e a projeção de imagens, relativos aos fenômenos 

estudados. Para isso, é preciso que o professor esteja razoavelmente familiarizado 

com essas tecnologias e as incorpore ao seu trabalho cotidiano, planejando 

adequadamente suas utilizações. 

Nesse trabalho é proposto um produto educacional que apresenta uma 

sequência didática para o ensino de tópicos de Astronomia aos alunos do curso de 

formação de professores (Curso Normal). Esses tópicos foram definidos com base 

nos conteúdos sobre o tema dispostos na grade curricular mínima da Secretaria 

Estadual da Educação (SEE-RJ) para o Curso Normal aliada aos conteúdos 

requisitados na proposta curricular da Secretaria Municipal de Educação (SME) do 

município de Volta Redonda. A finalidade desse produto é preparar convenientemente 

o aluno normalista, dotá-lo de conhecimentos adequados sobre o assunto para que, 

num futuro breve, atuando como professor das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

possa realizar de maneira eficaz a transposição didática de tais conteúdos para os 

pequenos aprendizes. 

Permeando a sequência didática do produto é proposta uma metodologia 

didática para implementá-la, visando auxiliar o professor na sua aplicação. Tal 

metodologia também pode servir como sugestão aos normalistas, se lhes aprouver, 

quando estiverem em exercício da profissão em sala de aula. Trata-se de um método 

que intenciona fazer o aluno participar ativamente da aula, tornar o professor um 

orientador do aprendizado do aluno e, dentre outras consequências, manter o controle 

da disciplina em sala de aula. Ele foi projetado com base na utilização das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC’s), em que os fenômenos físicos sobre o tema 

são apresentados através do uso de simulações, exibição de vídeos e projeção de 

imagens. As atividades de aprendizagem do aluno consistem em observar o 
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fenômeno, atentar para suas características e detalhes, responder questões 

pertinentes à sua observação e, ao final, elaborar uma descrição textual sobre o 

assunto estudado. 

Esta dissertação está esquematizada da seguinte maneira: no Capítulo 2 é feito 

inicialmente uma análise da situação atual no que se refere às condições de formação 

e trabalho do professor das primeiras séries do Ensino Fundamental, advindo do 

Curso Normal de Formação de Professores. Em seguida, são tecidos comentários da 

situação do ensino da Física, particularmente o da Astronomia no Curso Normal, com 

base na experiência vivida pelo autor e em pesquisas realizadas por estudiosos da 

área. Nesses comentários se inclui uma breve análise da grade curricular (currículo 

mínimo) do referido curso, proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro (SEE-RJ). Finalizando o capítulo, são feitas considerações a 

respeito da importância da utilização das (TIC’s) no ensino das Ciências. 

No Capítulo 3 são apresentados os fundamentos teóricos em que o trabalho se 

apoiou: os preceitos da aprendizagem significativa de Ausubel e as recomendações e 

orientações dispostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) dos Ensinos 

Médio e Fundamental. 

O Capítulo 4 trata da metodologia da construção do produto, iniciando-se com 

o motivo da escolha do tema e, em seguida mostra a elaboração do produto 

educacional, com o desenvolvimento das atividades, enfatizando as características e 

possíveis vantagens da metodologia adotada, e o conteúdo do produto. Finaliza com 

a descrição do planejamento da aplicação, indicando a sequência didática a ser 

realizada e os recursos necessários para a aplicação, bem como as avaliações a 

serem efetuadas, uma delas diagnóstica ou de sondagem do conhecimento prévio 

dos alunos (pré-teste), outra para mensurar possível aquisição de conhecimento 

durante a atividade e uma terceira (pós-teste), para verificar o nível de retenção de 

conhecimento. 
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Segue no Capítulo 5 a descrição da aplicação do produto, apresentando o 

cenário e a narração dos três encontros realizados, seguindo-se a análise dos 

resultados obtidos que abrangem o teste de sondagem (pré-teste), a avaliação da 

aprendizagem durante a aplicação do produto, a avaliação para verificação da 

retenção da aprendizagem (pós-teste) e, finalizando, uma enquete sobre a 

metodologia utilizada. 

As conclusões a respeito do trabalho e da sua aplicação estão apresentadas 

no Capítulo 6; as referências bibliográficas dos autores pesquisados, para dar suporte 

a este trabalho, listadas no Capítulo 7 e, compondo esta dissertação, os anexos 

referentes aos Roteiros de Atividades dos Alunos, ao Manual de Aplicação, à Revisão 

Teórica dos Tópicos de Astronomia Estudados, aos links dos vídeos e simulações 

utilizados, às figuras e textos para a sistematização final de cada aula, ao teste de 

conhecimento prévio (pré-teste) e às questões para verificação da aprendizagem 

(pós-teste). 
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2.0. PANORAMA ATUAL 

 

2.1. O PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Os professores se constituem numa das mais importantes profissões de um 

país. Com o seu trabalho, eles são responsáveis, junto com a família, por formar 

cidadãos moral e intelectualmente íntegros, críticos e autônomos que irão fazer a 

grandeza e o desenvolvimento de uma nação. Em geral, as nações desenvolvidas 

reconhecem esse preceito, aplicando-o fidedignamente na educação de seus povos, 

reconhecendo o valor desses profissionais e retribuindo-os de maneira digna. 

Infelizmente, não é o caso do nosso país que, por descaso próprio ou 

intencionalmente (o que parece mais provável) não investe o que deveria na área da 

educação, principalmente nos profissionais responsáveis pela formação básica de seu 

povo. Dentre os profissionais da educação no país, os mais desvalorizados e 

prejudicados no exercício de sua função são, sem dúvida, aqueles que lecionam nas 

séries iniciais da educação básica. Justamente os que têm a importante missão de 

iniciar a educação das crianças, inclusive cientificamente, para o exercício da plena 

cidadania. Além da baixa remuneração, suas condições de trabalho são quase 

sempre péssimas: faltam-lhe recursos e materiais didáticos, suas salas de aula têm 

superlotação, convivem com a indisciplina, com a falta de respeito dos estudantes, 

são insultados pelos pais dos alunos, são ameaçados de agressão ou até mesmo 

agredidos (conforme notícia publicada no site “uol.educacão”, em 03/07/2015: aluno 

de 16 anos agride professora com socos e golpes de caneta em Sergipe). 

Muito dos problemas que esses profissionais enfrentam têm origem na sua 

formação, considerada irregular, tanto na área didático-pedagógica quanto na de 

conhecimento. Na primeira percebe-se algumas carências, tais como: pouca 

aprendizagem das novas tecnologias de informação; inexistência de oficinas que lhes 

proporcionem a autoestima e os preparem para saber lidar com a indisciplina dos 
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alunos em sala de aula e saber tratar com seus pais ou responsáveis. Também na 

área de conhecimentos a formação é falha, principalmente na de Ciências, 

considerada deficiente por muitos especialistas no assunto (DARROZ; SANTOS, 

2013) e reconhecida pelos próprios docentes que atuam no curso de formação de 

professores. As dificuldades no aprendizado de Ciências são muitas: grade curricular 

inadequada; ausência de suporte didático na aprendizagem da matéria, como por 

exemplo, a falta de livros didáticos ou com livros não apropriados e não exclusivos; 

falta de aulas práticas experimentais em laboratórios, etc. Conforme Schoroder, 

Os professores das primeiras séries do Ensino Fundamental têm 
reconhecidamente pouca experiência e fundamentação teórica em 
ciências, principalmente em relação à Física. Ficou evidente para mim 
que encontrar professores de séries iniciais que efetivamente se 
disponham a ensinar Física não será fácil (SCHORODER, 2004, p. 
150). 

Ensinar Ciências nas primeiras séries do Ensino Fundamental é uma tarefa 

desafiadora. Esse professor tem que estar bem preparado, atuar com dinamismo e 

criatividade, manter-se atualizado no domínio do conhecimento científico, conhecer e 

aplicar novas metodologias de ensino, com estratégias específicas para aquelas 

séries, além de acompanhar a evolução da tecnologia e reconhecer a sua utilização 

como um recurso didático em potencial. Precisa estar pronto para ministrar aulas 

cativantes, que construam o conhecimento do aluno frente à ampla disponibilidade de 

informação que o jovem e a criança de hoje facilmente têm acesso. 

Por outro lado, em consequência dos problemas citados, a educação dos 

menores fica fragilizada, deficiente, em particular na área de ciências. Se esses alunos 

não aprendem inteiramente os primeiros conceitos científicos, provavelmente ficarão 

sem motivação e terão dificuldades para entender a ciência ao longo de sua vida 

escolar. Especialmente em relação à disciplina de Física. Dessa forma, segundo 

Schoroder (2004), se perde um dos grandes objetivos do ensino da disciplina no Ciclo 

Fundamental: 

O objetivo do ensino da Física no Ensino Fundamental é, acima de 
tudo, propiciar aos alunos terminar a oitava série em condições 
capazes de não somente entender a física do Ensino Médio, mas 
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também, com concepções coerentes com as teorias e modelos 
científicos, concepções essas baseadas em vivências de situações 
significativas de aprendizado (SCHORODER, 2004, p. 157). 

E ao ensinar atitudes e valores para as crianças, esse profissional deverá 

servir de exemplo, primando por uma conduta coerente, justa e respeitosa e 

demonstrando espírito de liderança. Deverá ter consciência que é um formador de 

opinião e que, nesse aspecto, estará enfrentando, a todo instante, uma poderosa 

mídia, principalmente a televisiva, que influencia de uma maneira perniciosa a 

sociedade, moral e intelectualmente, invertendo valores, desrespeitando bons 

costumes, distorcendo os fatos, desinformando, constituindo-se também, 

infelizmente, num outro forte formador de opinião, disfarçando-se como um 

instrumento de entretenimento, mas na realidade deturpando a formação dos 

cidadãos. Essa mídia é um adversário para o professor, pois é muito atraente aos 

olhos da população e apresenta várias facetas alternativas, bastando-se para isso 

que, a um simples aperto de botão, uma nova atração seja selecionada pelo 

espectador. Ao contrário do professor que não pode ser substituído na sala de aula e, 

se não for dinâmico, criativo, procurando modificar constantemente seu estilo de 

lecionar, se tornará uma atração cansativa para os alunos e terá uma plateia de 

espectadores desinteressada. 

Evidentemente, se um país pretende se desenvolver, essa situação crítica tem 

que ser enfrentada e solucionada, não pode continuar. É preciso reconhecer o valor 

desses profissionais já no curso de formação, fortalecendo sua autoestima, mostrando 

sua importância para a nação, alertando para serem rigorosos na manutenção da 

disciplina em sala de aula, exigirem respeito e se autovalorizarem perante a 

sociedade. Também é necessário motivar os normalistas para o exercício do 

magistério, fornecer-lhes conteúdo e material didático adequado, e incentivá-los a 

aprender e a utilizar os recursos tecnológicos disponíveis. 

Com base na intenção de contribuir para uma melhor formação desses 

profissionais, desenvolveu-se este trabalho dirigido a auxiliar os estudantes 

normalistas, com uma proposta de ensino de alguns tópicos da Física utilizando 
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Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), e observando a necessidade de 

aulas não exclusivamente expositivas, ou seja, com a participação ativa dos alunos. 

Pretende-se que tal metodologia possa ser entendida e bem recebida pelos 

normalistas e que, em breve, eles possam utilizá-la no exercício da docência. 

Conforme Lourenço (2013, p. 13), 

... a formação inicial de professores é um momento de suma 
importância, pois deve fornecer ao licenciando a base teórica dos 
conteúdos da sua futura área de atuação, e vivências de metodologias 
que possam usar em sala de aula para potencializar o processo de 
ensino-aprendizagem. 

 

2.2. O ENSINO DA FÍSICA NO CURSO NORMAL 

 

O ensino da Física nas escolas se inicia nas primeiras séries do ensino 

fundamental e está disseminado dentro da disciplina de Ciências Naturais que 

abrange alguns conceitos físicos de forma interdisciplinar com outros relacionados à 

Biologia e à Química, dentro de quatro blocos temáticos propostos pelos PCn’s: 

Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos e Terra e Universo (BRASIL, 

1997). 

Porém, como se sabe, existe uma tendência dos docentes responsáveis pelo 

ensino nessas séries de priorizar os tópicos referentes aos fenômenos biológicos, em 

detrimento da Física e da Química. O ensino da Física ainda é tímido nas primeiras 

séries do Ensino Fundamental (PORTELA; HIGA, 2009), e as possíveis causas para 

isso, estão relacionadas à falta de uma metodologia e às dificuldades de domínio de 

conteúdo por parte da maioria dos docentes. As consequências desse problema são 

percebidas nas séries finais do Ensino Fundamental e na primeira série do Ensino 

Médio, quando os alunos têm grandes dificuldades com a Física, pois trouxeram do 

ensino dos primeiros ciclos pouco ou nenhum conhecimento dos conceitos físicos 

necessários para os níveis subsequentes, prejudicando suas performances na 
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aquisição de saberes mais aprofundados da disciplina no decorrer desses cursos. 

Esse problema é comprovado pela quantidade de reprovações que ocorre, 

principalmente na primeira série do Ensino Médio. 

Nota-se também que esses alunos do Ensino Médio demonstram pouco 

entusiasmo para aprender Física, outra possível consequência do mal aprendizado 

que tiveram nos anos anteriores. A maioria dos alunos perguntados não conhece nem 

mesmo experimentos bastante comuns como o do ovo empurrado para dentro de uma 

garrafa pela pressão atmosférica ou do pente eletrizado que atrai pequenos pedaços 

de papel. E ainda nos dias atuais, a maioria dos estudantes percebe a Física como 

uma disciplina de aplicação de fórmulas matemáticas. 

Outro problema atualmente é que a grande maioria dos alunos advindos do 

ensino fundamental, não traz uma base matemática mínima para o ensino médio. Não 

dominam conteúdos básicos como resolução das equações do primeiro grau, 

identificação de proporcionalidades diretas e inversas de variáveis, operações com 

fração, divisão de números decimais, potenciação e radiciação, etc. A cada ano que 

se sucede, percebe-se que o quadro se torna pior. Assim, muitas das dificuldades que 

os alunos encontram na Física (em qualquer tipo de Ensino Médio, Normal ou Regular) 

é exatamente no uso da ferramenta da Matemática, mesmo quando se utiliza 

minimamente o ferramental matemático na solução de problemas. Um fato que 

comprova essa precária instrução na disciplina é que nos primeiros períodos dos 

cursos de graduação na área de Ciências Exatas de muitas faculdades ensinam-se 

conceitos básicos de Matemática (e também de Física), como um reforço prévio às 

disciplinas de Cálculo e de Física Básica. 

Para muitos pesquisadores da área, a causa principal dos transtornos no 

ensino/aprendizagem de Ciências tem sua origem na formação deficiente, tanto dos 

professores de Ciências, que lecionam para as séries do segundo ciclo do Curso 

Fundamental, quanto dos professores que ensinam para o primeiro ciclo (séries 

iniciais) do citado curso. Esse tema sempre é referenciado quando se discute 

melhorias no ensino e vem sendo objeto de crescente interesse de pesquisadores da 
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área que concentram seus estudos sobre formação inicial e continuada de professores 

(MARQUES, 2009). 

Em particular, o ensino da Física no curso de formação de professores das 

séries iniciais do Ensino Fundamental (Curso Normal) vem sendo analisado e criticado 

por renomados educadores do país que o julgam deficiente, não atingindo os objetivos 

de uma formação de qualidade. No Curso Normal, a Física é considerada uma 

disciplina de educação geral, ou seja, descomprometida com a formação profissional 

dos estudantes, futuros professores (OSTERMANN; MOREIRA, 1999). 

Ensina-se Física no Curso Normal do mesmo jeito que ela é ensinada no 

Ensino Médio Regular, sem a preocupação com a formação pedagógica dos alunos, 

sem a revestir de uma metodologia diferenciada para tentar facilitar a futura 

transposição didática para os alunos das primeiras séries da Educação Básica. Ora, 

o público alvo do Curso Normal é diferente, precisa ser ensinado com métodos 

apropriados. Não pode ser ensinada da mesma maneira que se ensina aos estudantes 

do Ensino Médio Regular. Os alunos do Curso Normal, a princípio, não irão fazer 

vestibular para engenharia ou para outros cursos relacionados às Ciências da 

Natureza. Guardando-se as devidas proporções, seria como ensinar, por exemplo, a 

resolução de circuitos elétricos com complexas associações de resistores e 

capacitores para alunos do Ensino Médio Regular. Esses, a princípio, não pretendem 

ser técnicos eletricistas. Então, há que se planejar um Curso de Física para o Curso 

Normal com grade curricular e metodologias de ensino adequadas aos futuros 

professores. 

Além disso, o professor de Física da modalidade Normal não pode ser 

encarado como uma pessoa alheia à formação profissional de seus alunos 

(OSTERMANN; MOREIRA, 1999). Ele tem que estar ciente que, diferentemente do 

aluno do Ensino Médio regular, o futuro profissional do magistério terá que fazer, 

quando em exercício, a transposição didática dos conteúdos aprendidos. Assim, é 

preciso que sua formação na disciplina atente para o domínio de conteúdos 
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específicos e metodologias de ensino apropriadas planejados para atender os 

pequenos estudantes. 

A esse respeito, uma nova proposta de currículo para o Ensino Médio Regular 

e Normal vem sendo adotada desde 2012. O currículo (adjetivado de mínimo) da SEE-

RJ para o Curso Normal está distribuído para dois anos letivos (oito bimestres) a ser 

lecionado nas 1º e 3º séries do curso. Na 1ª série são tratados os tópicos referentes 

às áreas de Mecânica (1º e 2º bimestres), Termologia (3º bimestre) e Energia (4º 

bimestre). Na parte de Mecânica, o conteúdo se concentra quase que integralmente 

no tema Astronomia (modelos geocêntrico e heliocêntrico, sistema planetário, 

modelos atuais do universo, teorias da origem dos cosmos, consequências dos 

movimentos da Terra e da Lua, movimentos dos planetas e satélites, Lei da Gravitação 

Universal), incluindo um isolado conceito de forças. Não se prevê o estudo dos tipos 

de forças e movimentos nem das Leis de Newton. Infelizmente, não são tratados 

fenômenos físicos fortemente relacionados ao cotidiano dos estudantes, das crianças 

e adolescentes, como pressão, densidade, empuxo, ação e reação, inércia, 

velocidade, aceleração, etc... 

Na parte de Termologia estão previstos os tópicos relacionados a calor, 

temperatura e energia interna, transmissão de calor e mudanças de fases. Não se 

incluem os fenômenos de dilatação térmica e da influência da pressão do ar 

atmosférico comportando-se como um gás ideal, que são rotineiros e interagem com 

o dia a dia das pessoas. Também não faz referência às transformações da energia 

térmica em energia mecânica e vice-versa, necessárias para explicar em que se 

baseia o funcionamento de motores de automóveis e refrigeradores, bens de consumo 

que a maioria da população possui. 

O estudo da energia sugere o ensino das diferentes manifestações de energia 

na natureza, dos processos de produção da energia elétrica nas usinas de 

eletricidade, das vantagens e os impactos decorrentes de cada processo. Prevê a 

necessidade de se conhecer a matriz energética brasileira e estabelece também o 

ensino dos processos físicos envolvidos na obtenção, transformação, utilização ou 
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reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias primas. Esse último quesito 

pode ser bastante abrangente e, provavelmente, deve ficar a critério do professor a 

seleção de quais processos físicos irá tratar em suas aulas dentre a grande variedade 

possível, inclusive muitos deles já previstos nas outras áreas da física do currículo, 

que tratam de transformação de energia, como, por exemplo, efeitos da corrente 

elétrica, funcionamento de dínamos e motores elétricos, etc. 

Na 3ª série são contemplados os ramos da Física referentes à Óptica (1º 

bimestre), Ondulatória (2º bimestre), Eletricidade (3º bimestre) e Eletromagnetismo (4º 

bimestre). Na parte da Óptica preveem-se o estudo da luz como uma onda 

eletromagnética, a dualidade de sua natureza e o histórico da construção do seu 

conhecimento. Ao final, inclui um tópico referente aos instrumentos ópticos que é 

muito importante ser conhecido pelos estudantes, pois fazem parte do cotidiano deles, 

mas julgamos que o assunto ficou isolado, pois seria necessário se conhecer 

previamente os fenômenos da reflexão e refração da luz para um melhor 

entendimento do funcionamento de tais aparelhos. 

No ramo da Ondulatória, estabeleceu-se o ensino dos diferentes tipos de 

ondas, os fenômenos ondulatórios, as grandezas a eles associadas e os seus 

envolvimentos e utilizações na comunicação moderna, na exploração espacial e na 

tecnologia atual, o que seria de suma importância para a formação dos jovens. O 

problema aqui é que existe pouco conhecimento pela maioria dos professores para 

ensinar adequadamente a relação detalhada entre os fenômenos ondulatórios e a 

tecnologia moderna, principalmente na exploração espacial, pois tal conhecimento, ao 

que se sabe, não é tratado a contento nos cursos de graduação e existem poucas 

referências nos livros didáticos de qualquer grau de ensino, prejudicando a 

aprendizagem do tópico. 

Na parte da Eletricidade, a ser lecionada no 3º bimestre, com um título de 

“Aplicações da corrente elétrica no cotidiano”, é dado um cunho mais histórico-social, 

ao se estabelecer o ensino da importância da eletricidade e do eletromagnetismo para 

a industrialização e sua função na sociedade. Além desses tópicos, estão abrangidos 
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os efeitos da corrente elétrica. Parece que também nesse bimestre, devido ao 

pequeno conteúdo listado, é deixado a cargo do professor planejar a inclusão de 

outros assuntos relacionados, como por exemplo, a determinação da potência e 

energia elétricas dissipadas no efeito Joule, assim como as características, diferenças 

e vantagens das ligações em série e em paralelo. Esses assuntos certamente devem 

interessar e serem necessários ao aprendizado dos normalistas. 

Finalizando, no último bimestre do 3º ano são estudados o Magnetismo e o 

Eletromagnetismo, onde são abrangidos muitos itens, tais como: propriedades dos 

imãs, a bússola e o campo magnético terrestre; indução eletromagnética, 

funcionamento de dínamos e motores elétricos, eletroímãs, etc. Ao contrário do 3º 

bimestre, a grade curricular deste é mais intensa, cobrindo toda a matéria prevista e 

disposta nos livros didáticos para a 3ª série do Ensino Médio Regular. Talvez fosse 

mais adequado alocar parte desse assunto no 3º bimestre, visto que naquele período 

iniciou-se o estudo do eletromagnetismo, estudando-se a sua importância social e 

tecnológica. 

Pelo que se pode perceber, o currículo mínimo para o Curso Normal planeja 

maior ênfase para quatro ramos da Física: O espaço sideral, ondas, transformações 

de energia e eletromagnetismo. E que também a grade curricular, em alguns 

bimestres, em relação a determinados assuntos, está bastante resumida e/ou 

generalizada, permitindo a inclusão de novos tópicos de aprendizagem, deixando a 

critério de cada professor quais assuntos adicionais irá lecionar, definindo-os em seu 

planejamento bimestral. Com isso, um currículo proposto para uma escola pode ser 

diferente do planejado para outra escola, ou até mesmo pode ser diferente dentro de 

uma mesma escola, se os professores que nela lecionam não fizerem um 

planejamento único. 

Conforme comentado, esta grade mínima deixa de tratar conteúdos 

importantes e básicos para a formação dos normalistas visando a posterior 

transposição didática para o ensino dos menores. Também não é suficiente para 

prepará-los para as provas de ingresso (ENEM, vestibulares, etc.) nos cursos 
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superiores das áreas afins, como as graduações de Pedagogia ou de Licenciaturas. 

Com isso, esse estudante fica prejudicado, afinal a tendência do normalista, futuro 

professor, além de lecionar para as primeiras séries do Ensino Fundamental, é cursar 

uma graduação que lhe permita abrir novas opções de trabalho na área do Magistério 

Superior. 

Ainda hoje, percebe-se que persistem muitos dos problemas encontrados em 

pesquisas anteriores no ensino da Física no Curso Normal (e muitos deles também 

no Ensino Médio Regular), tais como: aulas expositivas sem o envolvimento do aluno, 

grade curricular defasada da planejada para as séries iniciais do Fundamental, 

ausência de aulas experimentais de laboratório, excesso de matematização da Física, 

com problemas de simples aplicação de fórmulas, cujas incógnitas se revezam na 

solução (distância = velocidade x tempo; velocidade = distância/tempo; tempo = 

distância/velocidade), transformando a Física numa disciplina “fácil de passar” 

(OSTERMANN; MOREIRA, 1999). 

Na realidade, pouca importância é dada a esse Curso de Magistério, que 

carrega o estigma de formação de mão-de- obra barata, formando profissionais que 

têm de dominar o conteúdo de várias áreas e que, ao invés de serem valorizados e 

considerados fundamentais ao crescimento de uma nação, têm pouco 

reconhecimento, baixos salários e são chamados de “tios”, pois se prestam a 

contemporizar a falta de limites que os menores, em sua maioria, trazem de seu 

convívio familiar. Um fato que comprova tal descaso é que este curso não é 

considerado nem um curso técnico nem um curso profissional e, desde 2006, querem 

extingui-lo, como, aliás, já aconteceu em outros estados. 

As dificuldades podem ser notadas tanto nas concepções alternativas 

errôneas que carregam muitos desses professores formados pelo curso (HUGUENIM 

et al., 2012), que acabam por repassá-las aos menores, quanto no pouco domínio que 

eles têm dos conteúdos e na desmotivação que apresentam para ensinar tópicos da 

disciplina. 
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Também se verifica que ocorre fraca relação do ensino de Ciências previsto 

para o ciclo inicial do Ensino Fundamental com a grade curricular de Física do Curso 

Normal. Parece, como já analisado anteriormente, que essa última tende a se 

relacionar mais com os conteúdos planejados para o Ensino Médio, em vez de estar 

planejada e adequada para atender ao ensino dos conceitos físicos a serem 

aprendidos nos ciclos iniciais. O problema persiste, é atual. Particularmente, o ensino 

da Física ministrado no Curso de Formação de Professores da SEE-RJ, parece seguir 

esse caminho. A começar pela grade curricular montada para o curso. Conforme já 

explicado, ela está disposta para ser lecionada em apenas dois (02) anos ao invés de 

três (03), que é o tempo previsto para o curso de Formação Geral (Ensino Médio 

Regular). Não parece adequada ao aprendizado de quem vai ensinar, de quem vai 

realizar a transposição didática de alguns conteúdos básicos da disciplina para os 

menores, pelo menos alguns previstos no currículo que é exigido pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, que provavelmente devem se 

assemelhar aos exigidos nos outros municípios. A impressão que se tem é de que na 

sua elaboração foi realizado um extrato de tópicos da grade curricular definida para o 

Ensino Médio Regular; ou seja, deixa transparecer que não houve um estudo mais 

direcionado, específico, para contemplar o Ensino Médio Normal, concatenando e 

relacionando sua grade com a exigida para o ensino nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental das Secretarias Municipais de Educação, que por sua vez baseiam-se, 

em geral, nos PCN´s. 

Além disso, não há referência alguma na grade curricular das disciplinas 

pedagógicas do Curso Normal sobre a metodologia do ensino de Ciências para as 

séries iniciais. No Instituto de Educação Professor Manuel Marinho (IEPMM), onde foi 

desenvolvido o presente trabalho, o que se estuda sobre o assunto no curso se limita 

a uma exposição de recomendações preconizadas pelos PCN’s, ministradas nas 

aulas da disciplina Prática de Ensino, durante o terceiro ano do curso. 

Ostermann e Moreira relatam os resultados positivos obtidos no ensino da 

Física para alunos do 2º ano do Curso Normal em uma escola de Porto Alegre, quando 

passou-se a adotar, entre outras ações, a estratégia instrucional de colocar a Física 
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ensinada nessa escola mais próxima do ensino de conceitos físicos nas séries iniciais, 

dando-lhe uma certa especificidade e distinguindo-o da Física trabalhada no Ensino 

Médio (OSTERMANN; MOREIRA, 1999). 

Outro problema enfrentado pelos professores e alunos do Curso Normal, 

conforme já citamos, é a falta de um material didático adequado ao 

ensino/aprendizagem da Física, principalmente no que se refere ao livro didático 

específico com os conteúdos direcionados principalmente aos estudantes. Não 

existem livros didáticos da disciplina adequados, com metodologia específica para 

aqueles que têm que aprender e repassar os conteúdos para as crianças. Com isso, 

o ensinamento vem unicamente do professor, do que ele já tem de conhecimento 

adquirido ou do que retira de outros livros da disciplina. 

Também verificou-se que no IEPMM as futuras professoras (ou professores) 

utilizam pouco as TIC’s tanto nos trabalhos destinados à aprendizagem de conceitos 

da disciplina quanto naqueles em que se solicita a realização da transposição didática 

para o ensino dos conteúdos. Prova disso é que nos trabalhos de final do bimestre 

onde se exigia uma transposição didática sobre alguns conteúdos de Astronomia, 

somente dois grupos de alunos apresentaram produtos com a utilização de TIC’s. 

O conhecimento de conceitos básicos da Física, e da ciência como um todo, 

tornou-se essencial para os normalistas futuros professores, particularmente os que 

irão lecionar nas escolas do nosso município, pois, em recentes entrevistas com 

profissionais do setor pedagógico da SME, foi constatada a exigência de se 

implementar em sala de aula a realização de pequenos experimentos científicos, 

incluindo os relacionados à Física, com a culminância da realização de uma feira anual 

de Ciências. Tais ações, que devem ser apoiadas por todos, visam a melhorar o 

ensino, despertando os menores para o encanto das Ciências e preparando-os para 

os aprendizados subsequentes, assim como almejam um preparo melhor tanto dos 

docentes que estão exercendo as atividades, quanto dos futuros profissionais. 
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Finalizando, para se implementar uma aprendizagem efetiva de conceitos 

físicos nas primeiras séries do Ciclo Fundamental, para estimular e motivar os 

pequenos a conhecerem o deslumbrante mundo da Física é imprescindível preparar 

bem os estudantes normalistas para cumprirem com sucesso suas tarefas. É preciso 

fortalecer o ensino da Física no Curso Normal, direcionando sua grade curricular para 

atender os conteúdos previstos nos programas das Secretarias Municipais de 

Educação, propondo metodologias apropriadas de ensino com o uso das TIC’s e 

reforçando a aprendizagem dos conteúdos do curso com um material didático 

adequado, para que esses estudantes, quando formados, estejam aptos a realizar as 

transposições didáticas de maneira eficaz. 

 

2.3. O ENSINO DA ASTRONOMIA NO CURSO NORMAL 

 

Para muitos educadores, o ensino na Educação Básica deve visar 

principalmente a conexão entre os conceitos da disciplina com fenômenos 

relacionados à vida cotidiana dos estudantes; e a Astronomia faz parte desse 

cotidiano. Conforme Pacca; Scarinci (2006) citado em Darroz; Santos (2013, p. 110), 

“... a Astronomia é um assunto estimulador da curiosidade natural dos alunos, que já 

detêm diversas informações sobre os astros e seus movimentos”. 

E complementam, 

Considera-se que conceitos referentes à Astronomia já estão 
incorporados à estrutura cognitiva dos estudantes e se formam ao 
longo da sua vivência cotidiana, por meio das informações veiculadas 
pelos meios de comunicação e pela observação do mundo natural, em 
que fenômenos astronômicos como a ocorrência periódica dos dias e 
das noites, das estações do ano, das fases da Lua são facilmente 
observados (DARROZ; SANTOS, 2013, p. 110). 

Porém, o tema ainda é pouco trabalhado nas escolas. Os conceitos de 

Astronomia são estudados superficialmente nos Ensinos Fundamental e Médio e 
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também na formação de docentes, seja na graduação em Física ou em Ciências 

Biológicas (onde, em muitas faculdades é uma disciplina optativa em ambos os 

cursos), seja no curso de Ensino Médio para normalistas. Como consequência, os 

professores formados nesses cursos, que têm a incumbência de ensinar o assunto, 

acabam não tendo motivação para tal ou até mesmo o desconsideram no seu trabalho 

em sala de aula. Com isso, o ensino/aprendizagem do tema fica prejudicado, com a 

propagação de erros conceituais, fixação de concepções errôneas e até o surgimento 

de mitos e crenças sobre os fenômenos astronômicos (NARDY; LANGH, 2010). Esses 

autores discorrem ainda que o ensino do tema na educação formal, levada a efeito 

nas escolas, poderia ser mais intenso, pois conta com um grande potencial de apoio 

nas atividades realizadas pela educação não formal, pela educação informal e pela 

própria popularização do tema, representados por observatórios astronômicos, 

planetários, jornais e revistas dedicados ao assunto, associações de estudiosos do 

tema, realização de olimpíadas anuais, trabalhos de astrônomos amadores, além de 

um imenso laboratório a céu aberto (NARDY; LANGH, 2010). 

Porém, na educação formal, a Astronomia, de há muito tempo, vem sendo 

apenas um conteúdo das disciplinas de Ciências no Ensino Fundamental e de Física 

no Ensino Médio, tanto no Regular quanto no de Formação de Professores. No ensino 

da Física do 2º grau, o tema só começou a ser mais difundido em sala de aula e nos 

livros didáticos da disciplina a partir da implantação do currículo mínimo, em 2012. Até 

então, o conteúdo do tema estava restrito às três leis de Kepler e à Lei da Gravitação 

Universal de Isaac Newton. Por exemplo, os fenômenos referentes às consequências 

dos movimentos da Terra e Lua (estações do ano, fases da lua, marés) não apareciam 

nos livros didáticos, à exceção dos eclipses que eram explicados em Óptica 

Geométrica, como exemplos de propagação retilínea da luz, não se aprofundando, 

porém, em detalhes, tais como, porque não ocorrem eclipses todos os meses, já que 

a Lua durante esse período passa entre o Sol e a Terra e também a Terra se posiciona 

entre o Sol e a Lua. No que se refere ao Sistema Solar, o enfoque era apenas no Sol 

e nos planetas transladando ao seu redor, sem se referir aos outros corpos celestes, 

tais como: cometas, asteroides, meteoroides. Mesmo no caso da gravitação universal, 
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muitos livros davam mais enfoque à aplicação da expressão matemática, sem fazer, 

por exemplo, a relação entre tal força e a forçada gravidade ou força peso. Mesmo 

com uma atual maior abrangência do tema nos currículos e nos livros, ainda assim o 

seu tratamento continua superficial em sala de aula, pelos problemas acima citados 

relacionados à formação de professores. E nos livros, apesar de um maior 

detalhamento dos fenômenos, aparecem erros conceituais (como por exemplo, 

confusão entre peso e massa; as quatro fases estanques da Lua) conforme atesta a 

pesquisa feita por Filho; Rique; Dantas (2014). 

Mesmo os cursos de formação continuada também não atendem plenamente 

os professores em exercício, pois, apesar de fornecerem para os docentes um bom 

reforço na aprendizagem dos fenômenos astronômicos, deixam a desejar quanto ao 

ensino de metodologias adequadas para o tratamento da matéria na transposição 

didática junto aos alunos do Ensino Fundamental (NARDY; LANGH, 2010). 

 

2.4. A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TIC’S) NA EDUCAÇÃO 

 

O uso das TIC’s, principalmente pelos normalistas, deve ser incentivado, pois 

além de os auxiliarem em suas capacitações, são uma poderosa ferramenta do 

professor na sua prática pedagógica, facilitando a educação, tornando o ensino mais 

criativo e estimulando o interesse pela aprendizagem, especialmente pelos jovens. 

Em uma sociedade tecnológica, o educador deve assumir um papel fundamental 

como mediador das aprendizagens, sobretudo como modelo que é para os mais 

novos, adotando determinados comportamentos e atitudes em face das tecnologias. 

As TIC’s devem prevalecer no ambiente escolar. O que se percebe hoje é que 

a própria tecnologia pode ser uma ferramenta eficaz para o alcance dos objetivos 

educacionais. Afinal, com a inserção dos computadores na escola, objetivando a tão 
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falada “inclusão digital”, e com a facilidade de aquisição dos mesmos pelas famílias, 

nas residências, aumentou consideravelmente o acesso à informação para todos. É 

vastíssimo o conhecimento disponibilizado sobre qualquer assunto nos sites da rede 

internacional de computadores, mormente os de ciências. Há uma variedade de 

informações que o tratamento digital proporciona: imagem, som, movimento, 

representações manipuláveis de dados e sistemas (simulações), todos integrados e 

imediatamente disponíveis, que oferecem um novo quadro de fontes de conteúdos 

que podem ser objeto de estudo. 

Porém, é preciso melhorar as competências do professor em utilizar as TIC’s 

na educação. Por exemplo, muitos professores ainda não dominam o manuseio de 

computadores e outros equipamentos de informática, não sabem de todo o potencial 

disponível de conhecimento e de ferramentas que, se bem explorados, podem auxilia-

lo no seu trabalho de ensinar. Também é preciso promover ações de disseminação 

de TIC’s nas escolas para melhorar a qualidade do processo ensino/aprendizagem, 

entendendo que o letramento digital é uma decorrência natural da utilização frequente 

dessas tecnologias. A educação deve se adaptar a essa “geração digital”, pois as 

crianças têm assimilado rapidamente às novas tecnologias, facilmente e amplamente 

disponibilizadas para todos. O atual mundo da criança tem uma abrangência muito 

maior do que o limite físico da sua escola, do seu lar, tanto no aspecto pessoal, quanto 

social e cultural. 

Por outro lado, é necessário otimizar o uso das TIC’s, primeiramente 

tornando-a realmente disponível aos professores e aos alunos. Muitas escolas ainda 

não possuem quantidade suficiente de computadores. Outras, quando a tem, suas 

salas de informática são meros recintos de amostra de computadores, sendo pouco 

ou nada utilizadas, seja porque muitos professores não dominam o uso dos 

computadores (ou dominam, mas não planejam suas utilizações), seja porque a 

direção da escola tem receio de depredações dos equipamentos pelos alunos, ou o 

profissional responsável pelos equipamentos se faz pouco acessível aos seus colegas 

docentes, etc. Em segundo lugar, é preciso regrar o uso das TIC’s durante as aulas, 

utilizando-as com bom senso e finalidade específica de ensino, a começar pela 
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seleção de materiais a serem exibidos pelo professor, que devem ser adequados ao 

aprendizado da turma. É importante citar que as TIC’s podem e devem provocar 

mudanças na função pedagógica do professor, mas não irá substituí-lo. Também não 

devem ser encaradas como a única ferramenta educacional. É preciso entender que 

também os livros, o quadro-negro e o giz sempre serão seus fiéis aliados no processo 

de ensino/aprendizagem. E um bom uso dos recursos didáticos na prática pedagógica 

– seja de tecnologias avançadas ou tradicionais – deve levar em consideração a 

adequabilidade ao conteúdo estudado e as características dos alunos. Além disso, 

devem ser consideradas as questões éticas e legais, como as vinculadas à 

propriedade do conhecimento. 

Um grande desafio a ser enfrentado pelos docentes com relação ao uso 

racional e eficaz das TIC’s é o de tornar o aluno um usuário contumaz das informações 

científicas disponíveis na Internet. Nos dias atuais quase todos os alunos, inclusive os 

da rede pública, possuem computadores e/ou aparelhos celulares com grandes 

recursos. Inclusive, como se observa no cotidiano das pessoas, o uso dos celulares 

se tornou corriqueiro no Brasil, principalmente entre os jovens, em sua maioria. Porém, 

infelizmente, muitos deles utilizam tais aparelhos para acessar informações inúteis, 

vulgares, sensacionalistas; ou para assistir vídeos com cenas grotescas, de violência 

ou de zombaria, de entretenimento duvidoso; ou ainda para se comunicarem entre si, 

trocando mensagens vazias e fúteis. Cabe ao professor tentar mudar essa realidade, 

incentivando o aluno para que ele passe a utilizar o recurso visando o seu aprendizado 

como, por exemplo, solicitando constantemente pesquisas sobre determinados temas 

nos trabalhos de casa. Mas, nesse aspecto, o professor não poderá resolver sozinho 

esse problema, se a família não colaborar, exigindo do jovem um tempo do dia para 

se dedicar aos estudos e às pesquisas. Também a escola não deve permitir o uso 

desses aparelhos dentro de suas dependências, exceto para fins de aprendizagem. 

Outro fator essencial para que os professores possam utilizar as TIC’s de 

maneira a mudar seus estilos de ensinar, é que eles possam efetivamente planejar 

suas aulas. Observa-se que a maioria dos professores não introduz o uso desse 

recurso em sala de aula porque não tem tempo para planejá-lo, preferindo expor 
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verbalmente os seus conhecimentos sobre o assunto que já estão arraigados nas 

suas mentes tornando, dessa maneira, as aulas enfadonhas e os alunos meros 

ouvintes. 

A utilização das TIC’s na educação atualmente está mais concentrada na 

exibição de vídeos e no processamento de simulações, interativas ou não. São os 

chamados Objetos de Aprendizagem (OA’s), materiais didáticos digitais, de apoio à 

aprendizagem, cada vez mais utilizados em todos os níveis de ensino. São recursos 

educacionais que, utilizados de maneira planejada e adequada à clientela e ao 

conteúdo que se deseja ensinar, podem conduzir a um efetivo ensino e também 

permitir ao professor a possibilidade de atuar como um facilitador da aprendizagem 

(ARANTES; MIRANDA; STUDART, 2010). 

As simulações interativas constituem um mecanismo eficiente para apresentar 

conceitos científicos, uma ferramenta atraente que instiga o aluno a experimentar as 

possibilidades de ocorrências consequentes de sua intervenção no desenrolar do 

fenômeno com o qual está virtualmente interagindo. Mesmo que o aluno não 

manuseie a simulação, o que aconteceu em nossas aulas e o que acontece 

normalmente nas escolas brasileiras, devido principalmente à falta de disponibilidade 

de recursos computacionais para muitos e/ou às já citadas dificuldades de suas 

utilizações, ainda assim, acreditamos que o processo ensino/aprendizagem melhora 

bastante com a utilização dos softwares de simulação. 

Neste nosso trabalho foi utilizado o aplicativo PHET - sigla em inglês para 

Tecnologia Educacional em Física -, um projeto concebido pela Universidade do 

Colorado (EUA, <htpp://phet.colorado.edu>) que pesquisa e desenvolve simulações 

científicas para a área de ensino, interessantes e de alta qualidade, com modelagens 

cientificamente corretas dos fenômenos, e as disponibiliza gratuitamente em seu 

portal. 

A simulação, quando utilizada de maneira estudada e planejada pelos 

professores, torna-se uma efetiva ferramenta de aprendizagem. A finalidade de uso 
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pedagógico da simulação pode ajudar a introduzir um novo tópico, construir conceitos 

ou competências, reforçar ideias ou fornecer reflexão e revisão final. Conforme 

Arantes; Miranda; Studart (2010), o Phet foi utilizado com sucesso por Carl Wieman, 

laureado com o Nobel de Física de 2001, que fez uso das simulações para explicar 

sua pesquisa no Condensado de Bose-Einstein, e, em discurso após honraria 

recebida, declarou ser extraordinário o fato de que suas plateias, independentemente 

de serem formadas por físicos ou por alunos do Ensino Médio, todas achavam as 

simulações atraentes e motivadoras do ponto de vista educacional. “Eu jamais vira um 

instrumento educacional capaz de atingir efetivamente níveis de formação tão 

diferentes” (WIEMAN, citado por ARANTES; MIRANDA; STUDART, 2010, p. 27). 

Ainda de acordo com os citados autores, 

O grupo responsável pelo projeto do Phet recomenda o uso da 
ferramenta por professores nas aulas expositivas, atividades em 
grupos na sala de aula, tarefas em casa ou no laboratório. No caso de 
aulas expositivas, sugerem que as simulações sirvam como 
demonstrações. Recomendam que o professor proponha questões 
prévias com o objetivo de trabalhar concepções alternativas do 
conteúdo em questão. Depois de processada a simulação, os alunos 
podem rever suas respostas das questões e as conclusões podem ser 
apresentadas por meio de um registro da aula. Segundo o Phet, a 
principal vantagem desse método é percebida no decorrer das aulas 
quando os alunos assumem uma atitude de construção de hipóteses 
e elaboração de teorias em conjunto com seus pares e o professor. 
Também pode ser utilizado em atividades em grupo, com os alunos 
trabalhando as simulações em duplas, diretamente em sala de aula. A 
principal ideia nesse caso é submeter a dupla de alunos a um roteiro 
estruturado que lhes possibilite investigar os fenômenos explorando 
todo o potencial da simulação e todas as relações entre as variáveis 
do fenômeno. De acordo com o grupo do Phet, o objetivo desse roteiro 
é encorajar os alunos a explorar o comportamento da simulação, 
questionar suas ideias e desenvolver os correspondentes modelos 
mentais (ARANTES; MIRANDA; STUDART, 2010, p. 29). 

Quanto aos vídeos, a utilização dos mesmos na prática pedagógica deve ser 

incentivada pois trata-se de um recurso didático bastante valioso para auxiliar o 

professor, podendo trazer grandes benefícios ao processo. A começar pela sua 

função motivadora, pois desperta interesse e curiosidade iniciais nos alunos quando 
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ficam sabendo que terão uma aula diferente das rotineiras, com didática e exposição 

diversas das que estão acostumados a assistir. 

O uso dos recursos midiáticos, em especial o vídeo, inegavelmente, 
possibilita o despertar da criatividade à medida que, estimula a 
construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a 
exploração da sensibilidade e das emoções dos alunos, além de 
contextualizar conteúdos variados (SILVA; OLIVEIRA, 2010, p. 1). 

Porém, o uso inapropriado do vídeo pode trazer prejuízos ou ser inócuo para 

a aprendizagem, quando os objetivos de sua exibição desviam do fazer pedagógico 

sério. Isso acontece, por exemplo, quando ele é exibido exclusivamente para 

preencher o tempo vago do aluno. Ou quando é mostrado aos alunos sem vínculo 

com o assunto estudado. Ou até mesmo com o intuito de controlar eventual agitação 

da turma, controlar a indisciplina dos alunos, com o objetivo implícito de diminuir o 

trabalho do professor no exercício de tal controle. Também a pura exibição de um 

vídeo, sem uma discussão posterior, não deve trazer nenhuma vantagem ao 

processo, tornando sem efeito o ato pedagógico. O professor deve ficar atento a essa 

má consequência ao planejar e executar a exibição de um vídeo, pois conforme 

Vicentini; Domingues (2008), 

Estes desvios ou vícios na utilização do vídeo estão associados a um 
fator muito importante para a prática didática cotidiana do professor, 
com implicações negativas sérias para o processo de ensino e 
aprendizagem, pois, o uso inadequado compromete tanto a 
credibilidade do recurso, quanto a credibilidade do trabalho do docente 
(VICENTINI; DOMINGUES, 2008, p. 6). 

Nesse trabalho foram selecionados e utilizados vídeos da série Astronomia da 

TV Escola, de livre acesso e curta duração (cerca de três minutos cada). O acervo da 

TV Escola é elogiado pelos docentes, com vídeos considerados excelentes e bastante 

utilizados em salas de aula por muitos professores, por serem curtos, diretos, não 

enfadonhos, com linguajar claro e objetivo (DALLACOSTA, 2007). 

Outro Objeto de Aprendizagem considerado bem efetivo no processo 

ensino/aprendizagem são as imagens (ou figuras). As imagens, assim como os vídeos 

e as simulações atraem a atenção dos alunos pois eles têm diante de si uma 
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visualização diferente daquela representada pelo professor explanando o conteúdo. 

Visualizações que são atualizadas, substituídas, dinamicamente aos olhos do aluno, 

renovando o seu interesse na observação. 

O poder de uma imagem é muito forte, pois ela atrai, transmite mensagens, 

comunica. As imagens são usadas na educação como fonte documental, como forma 

de conhecimento do mundo, como representação da realidade, como produção 

cultural advinda do trabalho humano. “O processo cognitivo formal trabalha com 

conceitos e representações. O ensino de ciências, rico em estruturas e processos, é 

dependente de imagem e é facilitado por ela” (ROCHA; PEREIRA; HENRIQUES, 

2012, p. 1). 

O uso de imagens ainda é um vasto e instigante campo de pesquisa a ser 

explorado na área de educação. 

O conhecimento visual facilita a compreensão do que não temos 
presente fisicamente, mas simula a presença do que está longe (uma 
hidrelétrica, por exemplo), ou do que fisicamente poderia ser difícil 
executar (uma reação química que provocasse explosão, por 
exemplo) (TAROUCO, 2005, p. 06). 

Também a utilização de imagens permite observar e compreender fenômenos 

não perceptíveis no cotidiano como, por exemplo, a atuação da força gravitacional 

entre dois corpos de pequenas massas na superfície terrestre. 

O impacto das imagens sobre o consciente e o inconsciente é 

reconhecidamente muito grande. Por isso, torna-se um recurso didático com um alto 

grau de potencialização da aprendizagem. “As imagens fazem parte do cotidiano das 

pessoas, sendo, portanto, mais fácil de assimilar e recordar elementos que foram 

ensinados com o auxílio desse recurso...” (MALTA, 2013, p. 131). 

Vivemos em uma sociedade que preza e utiliza a imagem em grande 
escala. As imagens são a tônica na comunicação visual da atualidade. 
Na mídia, por exemplo, há muito mais apelo visual do que auditivo nas 
propagandas comerciais, nas cenas das novelas, nas transmissões 
esportivas, etc. As imagens têm um grande poder de influenciar as 
pessoas, e o domínio capitalista disso se utiliza para impor sua 
ideologia através do fortalecimento desse meio de comunicação, haja 
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visto a disseminação em massa dos recursos de produção e 
reprodução visual, de fácil acessibilidade e aquisição pela população. 
A imagem se tornou um meio muito fácil de transmitir mensagens, de 
dizer coisas, influenciar. E o capitalismo se aproveitou disso com a 
indústria cultural e a disseminação em massa dos recursos de 
produção e reprodução visual. A maioria da população, principalmente 
os jovens, valoriza bastante o visual. Apreciam aparecer na tela da TV, 
adoram tirar fotos de si mesmos e divulgar as imagens para seus 
pares. “Os jovens aprendem mais da metade do que sabem a partir de 
informação visual. Numa sociedade onde interesses poderosos 
empregam dados visuais para persuadir, os educadores devem ser 
capazes de empregar imagens e multimídia nos ambientes de ensino-
aprendizagem (TAROUCO, 2005, p. 08). 

A Ciência é fortemente influenciada pelas imagens, que têm papel importante 

na visualização do fenômeno e, “às vezes, a própria conceitualização depende da 

visualização, podendo-se dizer que a Ciência é inerentemente visual” (MARTINS, 

1997 citado por SILVA et. al., 2006, p. 220). 

Nos livros didáticos de Física, as imagens tornam-se fundamentais para o 

entendimento de um conceito ou de um fenômeno. Conforme Cassiano e Jimenez et 

al, “ cerca de dois terços das imagens são imprescindíveis para explicar os conceitos 

(CASSIANO, 2002; JIMENEZ et. al.,1997, citados por SILVA et. al., 2006, p. 220). E 

elas são bastante utilizadas nos livros, principalmente por ser um recurso que 

consegue atingir com mais facilidade a atenção do aluno, “é uma linguagem do 

cotidiano do jovem, que quase sempre está intimamente conectado ao universo das 

imagens” (SILVA et al., 2006, p. 221). 

Contudo, normalmente as imagens nos livros didáticos não são expostas com 

o intuito de serem objetos de investigação, de serem esmiuçadas e terem seus 

detalhes observados. Geralmente, as imagens são associadas ao conteúdo 

trabalhado apenas como meio de ilustração. Ou seja, elas são gravadas nos livros 

não para servirem como um objeto de estudo, mas num contexto de ilustrar a 

descrição de um fenômeno e ajudar o leitor a entender um determinado conceito, 

cumprindo bem essa função, conforme comentado no parágrafo anterior. Mas o 

potencial de ensino das imagens apresentadas nos livros acaba não sendo totalmente 

explorado, porque eles são pouco ou mal utilizados em sala de aula, seja pela falta de 
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planejamento do professor, seja porque o método empregado pelo docente não faz 

uso do recurso didático ou até mesmo porque muitos estudantes não os trazem para 

a escola; e também não os consultam nos estudos em seus lares. A verdade é que a 

maioria dos estudantes da atualidade não tem o hábito de estudar ou ler e não utilizam 

o livro didático como deveriam. Desta forma, é importante implementar e tornar 

produtivo a utilização de imagens em sala de aula, explorando suas potencialidades 

para o processo ensino/aprendizagem. 

Educadores precisam incluir elementos multimídias em suas aulas. As 

imagens são mais comumente lembradas do que suas correspondentes 

representações verbais. As ilustrações têm efeito positivo na aprendizagem do aluno. 

Ela faz com que os alunos se aproximem de um universo que, em muitos casos, não 

são acessíveis, por estarem distantes ou por serem invisíveis, “aumentando a 

possibilidade de “convencimento” desses alunos” (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 

2005, p. 39). 

As imagens são importantes recursos para a comunicação de ideias 
científicas. Além da indiscutível importância como recursos para a 
visualização, contribuindo para a inteligibilidade de diversos textos 
científicos, as imagens também desempenham um papel fundamental 
na constituição das ideias científicas e na sua conceitualização. 
(MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005, p. 38). 

As imagens, assim como as simulações computadorizadas, também podem 

ser poderosas ferramentas para auxiliar no ensino e aprendizagem de estudantes com 

deficiência auditiva, principalmente aqueles que não puderam ser alfabetizados na 

língua portuguesa, que não conseguem ler corretamente o que o professor escreve 

no quadro e também têm dificuldades para entender o assunto tratado, ainda que o 

intérprete faça a tradução para a linguagem de sinais, simultaneamente à explanação 

do professor. Com a utilização dos citados recursos em aulas bem planejadas, a tarefa 

da tradução seria facilitada e teria maior eficácia; certamente iria melhorar bastante a 

compreensão dos conteúdos pelos alunos deficientes. O professor se sentiria mais 

motivado ao lecionar para eles ao perceber que a aprendizagem está ocorrendo, o 

ensino está sendo efetivo. Sabe-se que atualmente, tais alunos não têm uma escola 
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especializada para atendê-los, ficando bastante prejudicados na sua formação 

escolar, e terminam sendo exemplos do insucesso da tão propalada, mas falida, 

inclusão social. 

Conforme Carneiro (1997), a compreensão de conceitos e fenômenos pode 

ser potencializada pelos detalhes e ideias que as imagens podem transmitir, pois elas 

têm uma grande capacidade de mobilizar o espectador, mas isoladamente, ela não 

leva, obrigatoriamente, à compreensão do conceito (SILVA et al., 2006, p. 221). Então, 

é preciso que o professor intervenha e direcione a atuação do aluno, com 

questionamentos e/ou intervenções pontuais sobre um ou outro detalhe que lhe 

permita entender o fenômeno. O professor deve criar possibilidades para que o aluno 

construa o conhecimento. Para isso, “... se faz fundamental que o educador avalie seus 

recursos, dando atenção especial à leitura de imagens” (ROCHA, PEREIRA, HENRIQUES, 

2012, p. 10); e também avalie a conveniência de qual imagem utilizar, atentar para a 

qualidade, a boa resolução e o tamanho adequado ao selecioná-las e planejar as 

intervenções necessárias à boa leitura e entendimento das mesmas. (SILVA et al., 

2006). 
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3.0. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel sugere que o professor 

descubra o que o aluno já sabe, isto é, seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo, 

para então planejar e executar o ensino desse conteúdo. Para os estudiosos 

defensores dessa teoria, se as ideias prévias dos alunos não forem consideradas 

pelos docentes no ensino dos respectivos conteúdos, provavelmente eles não irão 

relacionar a matéria apresentada pelo professor com o que já conhece, frustrando a 

mudança conceitual almejada. Dessa forma, as concepções que os estudantes trazem 

para a escola são importantes para adquirirem novos conhecimentos. Segundo 

Ostermann e Moreira (1999), essas concepções ou ideias intuitivas que o aluno 

apresenta são reforçadas pela educação formal, sendo que muitas delas estão em 

desacordo com as aceitas pela comunidade científica (eles as definem como 

“concepções contextualmente errôneas”), que devem ser superadas pelo ensino 

formal. Para eles, a desconstrução dessas concepções torna-se um grande desafio 

para o professor e o problema deve ser mais pesquisado, pois pouco sucesso tem 

sido alcançado pelos docentes. Quando muito, o aluno fixa a concepção cientifica, 

pois precisa dela para se sair bem nas avaliações, mas não abandona a errônea. 

Assim, é essencial que o professor esteja bem preparado e munido de 

estratégias diversificadas para implantar a desejada mudança conceitual na cognição 

do aluno. Segundo os pesquisadores, tais estratégias devem colocar em cheque as 

concepções errôneas, ou seja, gerar conflitos e contradições entre a ideia trazida pelo 

aluno e a estabelecida pelo pensamento científico, para que ele se aproprie dessa 

última. Sugerem para isso, implementar a argumentação em sala de aula, baseada 

em evidências, sejam as apresentadas pelos resultados experimentais (argumento 
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experimental) ou as demonstradas em exposições orais ou ilustradas, apresentadas 

pelo professor (argumentação teórica). 

Ostermann e Moreira (1999) sugerem esse enfoque no ensino da física, em 

particular no Curso Normal, pois os alunos, ao vivenciar durante o aprendizado o 

reconhecimento de suas concepções errôneas e a mudança conceitual efetivada, 

tomarão o episódio como exemplo e, assim, poderão reconhecer e enfrentar as 

concepções não científicas trazidas pelos seus futuros alunos. 

Moreira (1999) clarifica o entendimento da teoria de Ausubel explicando que 

o aluno, ao receber uma nova informação, esta irá se relacionar de maneira não 

arbitrária e substantiva (não literal) a um elemento mais específico e relevante de 

conhecimento, ligado a conceitos, ideias, proposições, que são mais gerais e 

inclusivos e ocupam o topo de uma espécie de hierarquia conceitual organizada; esta 

é a estrutura cognitiva do indivíduo, conforme preconizada por Ausubel. Os elementos 

dessa estrutura, denominados subsunçores, que englobam os conhecimentos prévios 

dos alunos irão interagir com a nova informação, servindo de base para atribuir-lhe 

novos significados, alterando-a, enquanto por si próprios também se modificam, 

ganham novos significados, evoluem, se tornam mais estáveis, elaborados, 

diferenciados (evento que ele define como “diferenciação progressiva”); ou se 

relacionam entre si para formar novos subsunçores com novos significados 

(“reconciliação integrativa”), tudo contribuindo para modificar os conhecimentos 

prévios da estrutura cognitiva. Durante esse modelo mental da aprendizagem, “a 

estrutura cognitiva está constantemente se reestruturando, num processo dinâmico 

de construção do conhecimento”. Todo esse processo se constitui na Teoria de 

Aprendizagem Significativa, de Ausubel. Em oposição a esse tipo de aprendizagem, 

pratica-se em demasia a aprendizagem mecânica, na qual a nova informação 

recebida pelo aluno não interage com os conceitos relevantes existentes em sua 

estrutura cognitiva, pois é aprendida de maneira arbitrária e literal (MOREIRA, 1999). 

O novo conhecimento quando é captado de modo “forçado”, não natural, 

mecânico, como se fosse uma obrigação, sem qualquer vínculo ou referência aos 
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conhecimentos prévios (subsunçores) e “ao pé da letra”, isolado, torna-se sem 

significado, pois não interage nem se relaciona com os outros elementos da estrutura 

cognitiva do aluno. Exemplo desse tipo de aprendizagem é a memorização de 

fórmulas para a resolução de problemas, sem o entendimento integral do conceito das 

grandezas físicas envolvidas e das consequências decorrentes da relação de 

proporcionalidade entre elas (apreensão literal) e do fenômeno que ela traduz 

matematicamente (apreensão arbitrária, sem vínculo com o fenômeno). 

Para os pesquisadores do processo ensino/aprendizagem, o modelo 

tradicional de aula exclusivamente expositiva não deve ser regra. Com o advento de 

novas tecnologias que disponibilizaram e facilitaram o acesso à informação, e com o 

desenrolar das mudanças do comportamento do ser humano ao longo dos anos, 

exauriu-se o esquema de aula conhecido por todos, em que o professor passa a 

matéria no quadro, retirada de um livro ou da sua própria mente, o aluno a copia em 

seu caderno, o professor a explica e reexplica se for necessário até que perceba que 

o aluno a entendeu (ou fingiu que entendeu). Segundo os pesquisadores, nesta 

metodologia de ensino, o aluno não aprende a matéria, apenas a memoriza, por um 

espaço curto de tempo, geralmente até a próxima avaliação. E a experiência mostra 

que, mesmo nessa condição, apenas alguns poucos alunos se enquadram, porque a 

maioria deles não consegue nem memorizar o conteúdo lecionado. Tanto que nas 

avaliações, para surpresa do professor, muitos alunos erram ou não fazem questões 

cujas resoluções estão em suas próprias anotações de sala de aula. Para decepção 

do professor, parece que a matéria não foi dada. Certamente, a falta de hábito de 

estudos contribui muito para essa situação. 

Então, é preciso ter mudanças no processo educacional da sala de aula. O 

papel do professor em sala de aula necessita ser alterado, deixando de ser o 

protagonista narrador do conhecimento que se tenta transmitir a alunos passivos para 

se tornar um mediador da aprendizagem de alunos que devem ser orientados pelo 

professor para que assumam uma atitude ativa, cooperativista, crítica, com 

predisposição para aprender. Ou seja, o ensino deve ser centrado no aluno. Este deve 

aprender a aprender criticamente. Um dos grandes defensores dessa filosofia de 
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ensino, Moreira sugere o abandono do tipo de aula expositiva, cunhando o termo 

Abandono da Narrativa, em referência ao termo Stop Lecturing Me, utilizado por Carl 

Wieman, Prêmio Nobel de Física, em 2001, em texto escrito em revista científica 

americana. Moreira propõe que o professor deixe de ser um narrador, abandone a fala 

expositiva para alunos, ouvintes passivos e crie alternativas planejadas de aulas, onde 

ele possa mediar para que o aluno construa seu próprio aprendizado, através de 

participação ativa na aula, interagindo com o conteúdo estudado, discutindo-o com os 

colegas, argumentando. E alerta que mesmo realizando uma boa explicação da 

matéria e/ou utilizando modernos recursos tecnológicos para ensinar, ainda assim o 

professor não estará exercendo o abandono da narrativa, pois os alunos continuarão 

passivos e a transcrever o conteúdo em seus cadernos ou gravá-los em seus 

pendrives, com a mesma finalidade de memorização temporária, para “passar na 

prova” (MOREIRA, 2010). Em suma, o abandono da narrativa só será plenamente 

alcançado quando os alunos adquirirem uma aprendizagem de retenção duradoura, 

significativa, crítica, que possa ser empregada com sucesso em situações 

problematizadas diversas das trabalhadas na sala de aula. 

 

3.2. OS PCN’S 

 

Este trabalho também se fundamenta nas recomendações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, 

principalmente de suas séries iniciais (1ª a 4ª séries), relativo às Ciências Naturais. 

Conforme os PCN’s do Ensino Médio (BRASIL, 2000), é importante que todos 

entendam que o conhecimento da Física não é um objetivo em si mesmo, mas um 

meio, um instrumento para a compreensão do mundo e é necessário desenvolver no 

aluno competências e habilidades para entender que a Física tem uma maneira 

própria de lidar com o mundo, fazer o aluno incorporar essa visão e suas 

especificidades tais como, a forma de representar e descrever o real, a conceituação 
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e quantificação de grandezas, a investigação de fenômenos, a busca de 

regularidades, o vínculo entre a linguagem matemática que uma fórmula representa 

com seu significado físico efetivo. Principalmente as habilidades relacionadas à 

investigação, tendo “como ponto de partida identificar questões e problemas a serem 

resolvidos, estimular a observação, classificação e organização dos fatos e 

fenômenos à nossa volta, segundo os aspectos físicos e funcionais relevantes” (p. 

24). “E quanto às competências, os PCN’s defendem que o conhecimento físico, 

sendo altamente estruturado, ”... requer uma competência específica para lidar com o 

todo, sendo indispensável desenvolver a capacidade de elaborar sínteses, através de 

esquemas articuladores dos diferentes conceitos, propriedades ou processos, através 

da própria linguagem da Física” (p. 27). E, ao listar as Competências e Habilidades a 

serem desenvolvidas em Física, recomenda que o aluno aprenda a “Expressar-se 

corretamente, utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 

representação simbólica e a apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 

aprendido, através de tal linguagem” (p. 29) e também a “... Elaborar sínteses ou 

esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados” (p. 29). 

Nos PCN’s que tratam das Ciências Naturais no Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1997), os conteúdos da disciplina são apresentados dentro dos quatro 

blocos temáticos (Ambiente; Ser Humano e Saúde; Recursos Tecnológicos; e Terra e 

Universo) e, em cada bloco são indicados conceitos, procedimentos e atitudes que 

devem ser trabalhados para a compreensão do tema. Dentro dos conceitos estão 

referenciados primeiramente aqueles relativos aos conhecimentos desenvolvidos 

pelas diferentes ciências (as teorias científicas) e aqueles relacionados aos 

conhecimentos tecnológicos ; como um segundo referencial, outro grupo relativo ao 

conjunto de conceitos centrais tais como energia, matéria, espaço, tempo, sistema, 

etc., e como um terceiro referencial, os que englobam as explicações intuitivas, de 

senso comum, acerca da natureza e da tecnologia, que são importantes e interferem 

no aprendizado científico. Esse referencial também é enfatizado na caracterização da 

área de Ciências Naturais, onde é citada a utilidade do modelo de aprendizagem por 

mudança conceitual, núcleo de diferentes correntes construtivistas, cujos 
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pressupostos básicos estabelecem que as ideias prévias dos alunos, ou seja, aquilo 

que ele já sabe é a base para a sua aprendizagem e que ele, aluno, deve construir 

seu conhecimento participando ativamente do processo. 

Ao ter suas ideias próprias sobre determinado fenômeno confrontadas com 

outras explicações, os alunos perceberão os limites de seus modelos e estarão em 

movimento de ressignificação. Esse processo é construído com a intervenção do 

professor, que irá orientar o aluno, problematizando conteúdos, propondo situações 

interessantes e significativas, direcionando-o para a reelaboração e ampliação dos 

conhecimentos prévios, para construir, articular e organizar o conhecimento, através 

de diferentes procedimentos tais como: a observação, a experimentação, a 

comparação, a leitura e escrita de textos, o estabelecimento de relações entre fatos 

ou fenômenos e o confronto entre suposições e os dados obtidos por investigação. O 

ensino desses procedimentos acontece quando se trabalha diferentes temas, que 

serão investigados de formas distintas, alguns por observações diretas e/ou 

experimentação, [outros por simulações, como no caso da Astronomia]. 

E, finalmente as atitudes, que se referem ao desenvolvimento de posturas e 

valores humanos nos indivíduos, completam o escopo do ensino de cada tema. 

Nas orientações didáticas desse documento (pp. 117-125), que visam 

subsidiar o educador no papel de facilitador da aprendizagem, encontram-se, entre 

outras, sugestões para a intervenção problematizadora e para a busca de informações 

em fontes variadas. Na primeira ação, sugere-se que os conteúdos a serem 

trabalhados se apresentem como um problema a ser resolvido, criando uma situação 

que leve a um confronto entre o conhecimento prévio do aluno e o saber científico, o 

que consiste em “promover a desestabilização dos conhecimentos prévios dos alunos” 

(p. 117). Com isso, os alunos terão necessidade de buscar informações para 

reconstruir ou ampliar seus modelos prévios. Para a problematização, a orientação é 

para que professor defina questões (e/ou apresente situações) adequadas às 

possibilidades cognitivas dos alunos e que, de fato, mobilizem para a aprendizagem, 

ou seja, que conduza a criança a perceber que seu modelo prévio não consegue 
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explicar suficientemente a questão ou a situação mostrada, acarretando o conflito 

acima citado. 

Quanto à busca de informações em fontes variadas, o professor é orientado 

para que trabalhe os procedimentos de observação (direta ou indireta), 

experimentação, leitura, etc. (pp. 119-124). Conforme os PCN’s (p. 119), a observação 

indireta (utilizada neste nosso trabalho) é realizada mediante recursos técnicos ou 

seus produtos (filmes, gravuras, imagens, entre outros) e, assim como a observação 

direta (em que o aluno tem contato direto com os objetos de estudo, como ambientes, 

plantas, máquinas, etc.), ela deve ser guiada pelo professor ao solicitar aos alunos 

comparações de objetos semelhantes, mas não idênticos. Além disso, é recomendado 

perguntar-lhes sobre aspectos do fenômeno a serem observados, incentivando-os 

para a busca de detalhes no processo de observação. 

Ainda dentro das orientações didáticas, os PCN’s recomendam (p.125) a 

sistematização de conhecimentos, indicando que o professor realize fechamentos de 

conhecimentos parciais e gerais, ou seja, uma síntese final para cada tema estudado, 

objetivando organizar com a classe as novas aquisições. A sistematização ou 

fechamento pode incluir uma conversa do professor com a classe após a reunião de 

resultados parciais, a produção de desenhos ou pequenos textos, textos-síntese, 

relatórios, etc., sobre os conhecimentos adquiridos. 
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4.0. CONSTRUÇÃO DO PRODUTO 

 

4.1. ESCOLHA DO TEMA 

 

Os tópicos da Física abrangidos pelo trabalho referem-se a conceitos básicos 

de Astronomia que estão estabelecidos, dentre outros, no Currículo Mínimo para o 

Curso Normal, pela SEE-RJ. A priorização de alguns tópicos do tema foi devida à 

necessidade de adequação do conteúdo da matéria de aprendizagem em Física 

disposta no currículo mínimo para os normalistas à matéria de ensino das crianças, 

prevista na grade curricular do primeiro ciclo do ensino fundamental da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Volta Redonda. Ou seja, optou-se por 

trabalhar com os conteúdos do currículo mínimo que se relacionam com aqueles que 

fazem parte da grade curricular das primeiras séries do ciclo fundamental da educação 

do município, a serem lecionados pelos normalistas, futuros professores. A grade 

curricular municipal prevê o ensino durante o 4º bimestre do 3º ano de alguns tópicos 

do tema, quais sejam: Movimentos da Terra, Estações do Ano, Fases da Lua. 

Além dos citados conteúdos, foram incluídos no presente trabalho os assuntos 

Gravitação Universal, Sistema Solar e Eclipses que, além de estarem previstos na 

grade mínima da educação estadual, foram considerados relevantes e 

complementares para um maior entendimento dos tópicos previstos na grade 

municipal. Afinal, o assunto Gravitação é importante para se entender os movimentos 

dos astros, o funcionamento do Universo. Também o conhecimento, ainda que 

mínimo, do Sistema Solar vai permitir ao estudante situar-se dentro do Universo até 

agora vislumbrado pela ciência, além de apresentar-lhe um pouco mais de 

informações sobre os nossos “vizinhos mais próximos”; e, finalmente, não se pode 

descrever as causas das fases da Lua, sem falar dos eclipses, a fim de dirimir as 

sempre frequentes dúvidas dos iniciantes na matéria acerca de porque não ocorrem 

eclipses todo mês, já que nesse período acontecem as fases Nova e Cheia da Lua. 
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Assim, foram priorizados os conhecimentos julgados essenciais sobre 

Astronomia que um normalista precisaria adquirir para atender efetivamente o ensino 

da respectiva matéria estabelecida no currículo do município, que se baseia nos 

PCN’s. 

Os conteúdos do tema abordados foram: 

- Fenômenos consequentes dos Movimentos da Terra e da Lua. 

- O nosso Sistema Solar. 

- Gravitação Universal. 

 

Evidentemente que a astronomia é muito mais abrangente do que os tópicos 

aqui tratados, e esses outros tópicos são de suma importância para o preparo dos 

futuros professores. Mesmo que eles não estejam previstos para serem trabalhados 

com os pequenos, devem ser apresentados aos futuros professores, desde que sejam 

convenientes aos seus aprendizados e haja disponibilidade de tempo para estudá-los. 

Porém, na definição do conteúdo de trabalho entendeu-se que um aprofundamento 

do ensino do tema às normalistas não traria benefícios adicionais relevantes à 

aprendizagem dos pequenos alunos. Ao contrário, pensamos que um escopo mais 

abrangente e mais detalhado do tema envolvendo, por exemplo, evolução estelar, 

buracos negros, expansão do universo etc.… poderia, dada a escassez de aulas 

disponíveis, “superficializar” o que se considerou essencial.  

Quanto ao tema Astronomia, ele foi selecionado devido, principalmente, a 

trabalhos e pesquisas anteriores realizados (HUGUENIN et al., 2010), com 

normalistas formandos e professores já formados e em exercício, nos quais 

constataram muita deficiência por parte dos pesquisados no conhecimento do tema, 

verificando-se desde concepções errôneas até uma completa ignorância dos 

conteúdos. Mas a escolha também foi influenciada por outros fatores. Um desses foi 

o fato de que, embora o ensino de conceitos básicos de Astronomia nas séries da 
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educação básica, que era bastante tímido ou inexistente na década passada, ter 

ganho uma certa priorização nos últimos anos, ainda assim não foi suficiente para 

criar, nos jovens e na população em geral, uma cultura científica de observação e 

interesse por fenômenos que convivem, interagem, fazem parte do cotidiano do ser 

humano (LANGHI; NARDI, 2009). Afinal, a maioria das pessoas ainda “não olham 

para os céus”. Além disso, pesquisas sobre o tema em livros didáticos apontam ainda 

graves erros conceituais na descrição dos fenômenos relacionados (LANGHI; NARDI, 

2007; FILHO et. al., 2014). 

 

4.2. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 

 

4.2.1. Metodologia Adotada e suas Características 

 

No planejamento do trabalho buscou-se adotar uma metodologia que ao ser 

posta em prática, servisse de exemplo ou sugestão para as normalistas a utilizarem 

quando em exercício futuro em sala de aula. Não se pretende, com isso, criar uma 

metodologia de ensino pronta, ideal, mas apenas uma apresentação de 

procedimentos referentes a uma forma diferenciada de trabalhar em sala de aula. Foi 

pensada em meio às dificuldades que o professor encontra atualmente para cumprir 

com proveito sua função e, com base na vivência dos sucessos e insucessos que 

ocorrem no processo educacional e no cotidiano da escola, além de procurar seguir 

as orientações firmadas em pesquisas de renomados educadores que recomendam 

a busca de uma aprendizagem significativa pelos alunos facilitada pela atuação do 

professor.  

Esse método é de certa forma, uma espécie de retorno ao que era utilizado há 

anos atrás nas escolas primárias do país, onde os alunos observavam e procuravam 

descrever um cenário exposto numa figura do livro didático. Ele foi pensado 
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prioritariamente para tentar reforçar a atenção dos alunos normalistas no que está 

sendo ensinado em sala de aula, fazer o estudante permanecer mais concentrado no 

aprendizado. A intenção é que ao ser solicitado a responder o conteúdo de uma 

imagem, o aluno deverá observar com atenção o vídeo, a simulação ou a figura 

exibidos, passando a participar mais efetivamente da aula. O rendimento do seu 

aprendizado nesse tipo de aula pode vir a ser melhor do que numa aula expositiva, 

onde sua participação pode ser muito pequena, contribuindo pouco para um ensino 

efetivo. Pensamos que vídeos, simulações e figuras interessantes, chamativas, 

aguçando a atenção dos alunos, seguidas de questões bem formuladas irão contribuir 

para uma participação mais intensa dos estudantes nas aulas. 

A metodologia aqui seguida tem a intenção de ser uma alternativa àquelas já 

propostas, testadas e recomendadas pelos pesquisadores da área de educação que 

propõem, no estudo de um determinado tema, a implementação de procedimentos 

didáticos em que predominam o diálogo constante do professor com a turma, a 

discussão construtiva entre os alunos, a argumentação e contra – argumentação em 

sala de aula (MOREIRA, 2010; SCHEIN, 2013; PORTELA et. al., 2009), etc. São 

práticas pedagógicas geralmente bem sucedidas, mas que se apresentam de difícil 

consecução quando se tenta utilizá-las em cenários e situações com a presença de 

alunos de difícil trato, que apresentam comportamentos inadequados para um 

ambiente de ensino/aprendizagem, como por exemplo: alunos que desconhecem 

limites para suas atitudes, que não prestam a devida atenção às aulas, não valorizam 

os estudos (seja pelo baixo nível social aliado à falta de uma base educacional na 

família, seja pela sensação que eles têm que a educação formal não irá eliminar a 

falta de suas perspectivas para o futuro ou ainda pela certeza que estão na escola 

apenas por obrigação imposta por pais ou responsáveis ou até mesmo, em muitos 

casos, pela justiça). Mesmo lecionando para alunos que querem aprender, os 

docentes encontram outras dificuldades para introduzir tais metodologias de trabalho 

como, por exemplo, a pressão para cumprimento do programa estabelecido na grade 

curricular, o excesso de alunos em sala de aula (que em muitos casos, ultrapassa o 
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limite recomendado pelos estudiosos e disposto em lei, como por exemplo, a Lei 

Municipal n. 5812, de 29/03/2016, do município de Volta Redonda), etc. 

Ao se planejar que a execução de simulações fique a cargo do professor e não 

dos alunos, pretende-se conciliar o uso da tecnologia com a realidade da maioria das 

escolas, onde os recursos de informática são parcos, isto é, não há uma quantidade 

de equipamentos suficiente para os alunos de uma classe. E mesmo nas escolas onde 

existe suficiência de tais recursos, em que comumente os alunos os utilizam 

trabalhando em duplas, ainda assim, os docentes encontram dificuldades para 

ensinar, pois, muitas vezes, torna-se difícil controlar a dispersão dos alunos (e até de 

adultos) quando estão diante de um computador onde outros programas aplicativos 

disponíveis podem ser mais interessantes para os estudantes naquele momento em 

que estão realizando as tarefas solicitadas. 

Os objetivos que se pretende atingir com essa proposta são: melhorar a 

participação e a atenção dos alunos na aula; aumentar a capacidade de redação de 

textos pelos alunos, facilitar a avaliação do aluno pelo professor, permitir ao professor 

um maior controle da disciplina em sala de aula, utilizar didaticamente o erro como 

ferramenta de aprendizado e, finalmente, possibilitar a sua adaptação para utilização 

em escolas com poucos recursos de informática. 

A seguir, discorre-se sobre esses objetivos: 

- Atenção e participação na aula 

Prioritariamente, a proposta de trabalho foi pensada visando uma efetiva 

participação dos alunos na aula, um desejável aumento no nível de interação do aluno 

com o conteúdo que se deseja ensinar. Como os conteúdos do tema astronomia não 

possibilitam a utilização da experimentação, atividade que também carreia a 

participação dos alunos, optou-se pela observação dos fenômenos, utilizando-se de 

simulações computadorizadas, exibição de vídeos e de imagens, dentro do escopo de 

adesão ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), com 

consequentes respostas escritas a questões prévias seguidas de redação de textos 
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sintetizando o conhecimento adquirido pelos alunos acerca dos fenômenos. As 

questões escritas, agrupadas em um bloco para cada tópico estudado, induzem o 

aluno a fazer perguntas ao professor ou a discutir com seus colegas quando, 

eventualmente, tem dúvidas a respeito de uma determinada questão que necessita 

responder, forçando a sua participação na aula. Ao contrário do que quase sempre 

ocorre numa aula expositiva, onde os alunos não perguntam quando não conseguem 

entender a explicação do professor. 

Como de praxe, a maioria das aulas nas escolas, sejam públicas ou 

particulares, se caracterizam por uma explicação verbal e/ou escrita do professor 

sobre o conteúdo e um comportamento passivo do aluno que escuta (ou finge 

escutar), e registra em seu caderno a explicação. Acontece que esse esquema 

maçante tem levado a um crescente desinteresse dos alunos pelas aulas, com 

consequentes atos de indisciplina (conversas paralelas entre os alunos, uso de 

celulares em sala de aula, etc.…). Esta proposta de aula pretende aumentar a 

concentração do aluno, pois, para descrever e responder o que lhe é solicitado, é 

necessária sua interação com o conteúdo exposto.  

Sabe-se que, atualmente, a maioria dos estudantes e até muitos adultos estão 

bastante dispersos na atenção do que está ocorrendo ao redor. Existe um grande 

déficit de atenção das pessoas nas ações de seus cotidianos, muito provavelmente 

causado pelo uso excessivo e indiscriminado das novas tecnologias. Esta situação se 

agrava cada vez mais, influenciando negativamente o convívio e o relacionamento do 

indivíduo na família e na sociedade, o seu rendimento no trabalho e, o que mais nos 

afeta, professores, a eficácia no ensino/aprendizagem. 

É fato conhecido pelos estudiosos da área que nos dias atuais, onde se abusa 

do uso das tecnologias de informação e comunicação, uma imagem tem, 

principalmente para os jovens, muito mais apelo e chamariz do que uma leitura, uma 

audição, talvez até mesmo do que um tato. E também supervalorizam a autoimagem: 

presencia-se com frequência um exacerbado culto dos indivíduos ao corpo físico para 

melhorar a própria imagem, a necessidade pessoal de se auto fotografar e divulgar 
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para os seus pares, a importância que é dada de aparecer na mídia, todas essas 

atitudes viciadas ligadas à imagem. 

Assim, é preciso resgatar a atenção dos alunos em nossas aulas e espera-se 

que esse produto educacional, utilizando imagens de vídeos, simulações e figuras, 

possa contribuir, mesmo que minimamente, para tal. 

- Capacidade de Redação e Síntese 

Outro objetivo da atividade é fazer o aluno escrever. Pretendemos dar à aula 

uma característica que julgamos muito importante e pode gerar bons resultados que 

é a atividade de escrita dos alunos. É fato que nossos alunos estão redigindo cada 

vez menos, havendo uma piora tanto na gramática quanto na exposição do 

pensamento, na concatenação das ideias, o que foi comprovado recentemente nas 

baixas notas da redação no último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com 

mais de 53 mil “notas zero” em 2015. Elas resultaram de muitas frases escritas com 

erros absurdos de português e sem um mínimo de concordância gramatical ou de 

pensamento lógico. Muitos estudantes não conseguem escrever seus pensamentos, 

expor de maneira clara suas opiniões, seus argumentos. Outros, quando o fazem, 

cometem sérios erros gramaticais e de grafia. 

Sempre insistimos na necessidade de os alunos praticarem em nossas aulas a 

escrita correta, a exposição clara do que pensam e a capacidade de interpretar e 

argumentar. Nesse sentido, há estudos e trabalhos comentando resultados de 

melhorias nessas habilidades desenvolvidas por alunos que utilizaram a descrição de 

imagens como ferramenta para o aprendizado de Ciências (ROCHA; PEREIRA; 

HENRIQUES, 2011). 

Com a proposta, pretende-se melhorar a redação dos alunos, capacitá-los a 

sintetizar, de maneira clara, seus pensamentos e suas ideias, melhorando a 

comunicação escrita. 
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Machado e Lima argumentam que as experiências com a produção escrita em 

suas aulas de Ciências demonstraram que o conhecimento se consolida, pois o aluno 

é incentivado a ler, escrever e reescrever textos de forma que ele seja também 

responsável pela construção de seus conhecimentos e não mais um ser passivo em 

sala de aula (MACHADO; LIMA, 2007). Para elas, o ato de escrever e reescrever 

textos é um dos procedimentos-chave para a aprendizagem, sendo considerado uma 

das habilidades básicas para o estudo, pois é a representação dos conceitos usando 

as letras e os sinais gráficos. Também “... escrever analiticamente, então, requer uma 

posição lógica e reflexiva que estimula os estudantes a refinar seu pensamento, 

aumentando assim seu entendimento do tema estudado“. (OLIVEIRA; CARVALHO, 

2005, p. 349). A escrita é um processo, por esse motivo não pode ser considerada 

produto final e desse modo, o mais importante é que o aluno sempre deve escrever e 

que a cada novo texto produzido, demonstre os avanços da sua aprendizagem. 

(MACHADO; LIMA, 2007). Além disso, “... a reescrita na maioria das vezes é 

necessária para dimensionar o que o autor está querendo escrever deixando assim 

mais claras as ideias e as intenções do autor para o leitor” (MACHADO; LIMA, 2007, 

p. 7). 

É importante o indivíduo ser competente no uso da linguagem, característica 

do cidadão participativo e responsável. Ao descrever ou responder a uma questão 

sobre um fenômeno, o aluno estará exercitando e desenvolvendo competências e 

habilidades essenciais ao exercício da cidadania. E “o uso da escrita como 

instrumento de aprendizagem realça a construção pessoal do conhecimento” 

(OLIVEIRA; CARVALHO, 2005, p. 349). 

Conforme exposto nos PCN’s (BRASIL, 1997, p. 62), “Não se trata somente de 

ensinar a ler e a escrever para que os alunos possam aprender Ciências, mas também 

de fazer uso das Ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever”. 

Escrever um pequeno texto ou um texto-síntese também está recomendado nos 

PCN’s (p.125), como uma forma de sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos, facilitando a incorporação dos novos saberes ou dos saberes prévios 

modificados ou com novos significados. De certa forma, a metodologia aqui trabalhada 
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procura seguir tal orientação do documento ao solicitar que os alunos redijam um texto 

ao final de cada tópico estudado, atividade que o citado documento define como um 

fechamento parcial do tema; também intenciona atender a sugestão proposta pelos 

PCN’s de um fechamento final dos conhecimentos sobre o tema, quando o professor 

procura, ao final da sessão, sintetizar os tópicos analisados, através de explanação 

teórica e utilizando figuras pertinentes, verificando com os alunos os erros cometidos 

e solicitando suas respectivas correções. 

Com base em experiências pedagógicas em sala de aula, pesquisadores da 

área consideram uma prática interessante e que traz resultados a realização de 

atividades feitas pelos alunos que combinam análise de imagens exibidas com as 

consequentes descrições das mesmas. 

Tais relatos de dificuldades em ler a imagem ficam clarificados quando, como forma 

avaliativa, é solicitado ao aluno que determinada imagem seja “transformada em texto”. Eles 

alegam ser extremamente difícil, pois não parece haver relação entre as duas linguagens 

envolvidas na atividade. Entretanto, com insistência e argumentos motivacionais, a tarefa 

acaba sendo executada. No decorrer do período letivo, torna-se perceptível a melhora na 

qualidade dos textos produzidos, o que corrobora com a ideia da importância da imagem como 

ferramenta cognitiva (ROCHA; PEREIRA; HENRIQUES, 2012, p. 7). 

Dessa forma, o professor deve insistir com práticas pedagógicas que 

conduzam os alunos a escrever. Afinal, “como se sabe, a produção escrita é um 

processo e deve ser trabalhado no sentido de tentar sempre avançar, pois nem 

sempre atingimos o resultado esperado nas primeiras tentativas” (MACHADO; LIMA, 

2007, p. 8). 

- Avaliação 

Esse tipo de aula permite que haja uma avaliação ”in loco” do aluno por parte 

do professor, que poderá avaliar o desempenho do aluno já durante a atividade, em 

cada aula, verificando a sua interação com o conteúdo apresentado, através da 

observação da sua atenção ao que está sendo exibido, da sua participação na 
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execução das tarefas junto com o colega e, por fim, das análises das respostas e 

descrições que redigiu. Na avaliação, o professor pode verificar como cada aluno está 

se desenvolvendo tanto no conhecimento do tema como na redação sobre esse 

conhecimento e, a partir dessa verificação, acompanhar com mais atenção as tarefas 

que os alunos estão realizando, intervindo com maior frequência na execução dos 

trabalhos. Ou seja, durante as atividades dos alunos, o professor poderá avaliar 

atitudes (participação, cooperação, capacidade de trabalhar em grupo, etc..), bem 

como a evolução conceitual de cada aluno, incluindo o seu grau de ressignificação em 

confronto com suas ideias prévias e ainda aquilatar a sua aprendizagem dos 

procedimentos (observação, comparação, estabelecimento de relações, sintetização, 

registro escrito, etc..). Ou seja, um tipo de avaliação mais dinâmica, diferente das 

praticadas comumente, em que se avalia direcionando o foco para a aprendizagem 

do que o aluno captou da explicação do professor, num julgamento do certo ou errado. 

O que se almeja não é avaliar apenas tal captação de conhecimentos, mas sim a 

evolução do conhecimento do aluno, das suas atitudes, da sua capacidade de 

redação, num tipo de avaliação cuja atividade não está desvinculada do processo de 

ensino aprendizagem, é um momento desse mesmo processo, conforme sugere os 

PCN’s (pp. 36-37), que finaliza: “Se se considerar oportuno superar o ensino “ponto-

questionário” (explicação da matéria seguida de prova), não apenas os métodos de 

ensino precisam ser revistos, mas, de modo coerente, os meios e a concepção de 

avaliação.” Ou seja, é preciso mudar a forma de ensinar e também a de avaliar. 

O professor também pode fazer uma avaliação mais detalhada após a aula, 

verificando como cada aluno está se desenvolvendo tanto no conhecimento do tema 

como na redação sobre esse conhecimento e, a partir dessa verificação, se julgar 

necessário, acompanhar com mais atenção nas próximas aulas as tarefas dos alunos 

que apresentam deficiências, intervindo com maior frequência nas suas atividades, se 

for o caso. 

Retroalimentando o processo ensino-aprendizagem-avaliação, essa avaliação 

“simultânea” faz o aluno se sentir “obrigado” a participar ativamente das atividades, 

pois ele sabe que dessa participação depende sua nota. Conforme Moreira (em 
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palestra dada no Simpósio de Ensino de Física, no IFRJ, em novembro de 2015, em 

Volta Redonda), tem que haver predisposição, intencionalidade do aluno para 

aprender ciências; e, para motivá-lo a apresentar essa conduta, é importante valorar 

o seu engajamento nas atividades em sala de aula: “a participação do aluno deve ser 

valorizada, deve ter pontuação” (MOREIRA, 2015). 

- Controle da Disciplina 

Um grave problema atualmente na educação é a falta de disciplina dos alunos, 

principalmente em sala de aula, afligindo os docentes e prejudicando enormemente o 

processo ensino/aprendizagem. É fato atual que o abandono da docência e o pouco 

interesse pela profissão não está apenas na baixa remuneração. Com base nos 

relatos de colegas que desistiram de lecionar, a causa maior parece estar na 

indisciplina e na falta de respeito dos alunos, apoiada por leis absurdas de proteção 

ao malfeitor. A total falta de limites dos adolescentes e jovens e o desrespeito e 

desprezo com que lidam com a autoridade é frequente em sala de aula como um vírus 

contaminando o processo educacional. Muitas vezes, atos de indisciplina cometidos 

por uns poucos alunos trazem prejuízos para a aprendizagem de uma turma inteira. 

Esse quadro distorcido da educação é, de certa forma, apoiado pela sociedade e pela 

comunidade escolar que não tomam atitudes para combatê-lo; e também é favorecido 

por ações de órgãos do judiciário que, desconhecendo a realidade escolar, protegem 

descabidamente o aluno infrator e são condescendentes com a omissão dos seus pais 

ou responsáveis. É fato que a origem dessa situação caótica tem forte contribuição da 

mídia, que sutilmente faz um constante direcionamento de posturas equivocadas, 

banalizando a impunidade, ensejando a tolerância com o errado, estimulando 

condutas e atitudes que afetam negativamente o comportamento dos indivíduos na 

sociedade e acabam atingindo a escola, tornando a educação um instituto “planejado 

para não funcionar”, em que se escondem interesses escusos de “quanto pior, 

melhor”. Como consequência, temos permanentemente a formação de cidadãos 

submissos, desinformados, ignorantes, idiotas e individualistas, ficando boa parte 

deles à margem da sociedade. 
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Nessa discussão, causa estranheza o fato das pesquisas na área de educação 

não tratarem esse tema como prioridade em seus estudos. Raramente veem-se 

publicados trabalhos de análise acerca da maléfica influência no processo 

ensino/aprendizagem da falta de disciplina em sala de aula. Nenhum agente escolar 

ou da sociedade (diretores, coordenadores, supervisores de orientação profissional e 

educacional, conselho tutelar, associação de pais e responsáveis, ministério público, 

etc.), consegue avaliar a dimensão do problema na tentativa de, pelo menos, 

minimizá-lo ou até mesmo entender que não é possível educar sem disciplina. As 

escolas que possuem reconhecidamente um ensino de qualidade sabem da 

importância da disciplina. Uma prova disso foi dada recentemente por um diretor de 

uma conceituada escola da cidade do Rio de Janeiro que, ao ser perguntado sobre 

qual seria o motivo do sucesso da escola no ENEM, respondeu que a pedagogia 

praticada pela escola era a mesma desde o início do século passado e que três fatores 

sustentavam o êxito da escola: disciplina, professor que gosta do que faz e 

participação da família (pela ordem de citação). 

Ao se propor este trabalho, foi considerada a dificuldade dos docentes em 

exercício para controlar a disciplina em sala de aula, problema que certamente 

também será dos futuros professores normalistas. Entendendo que uma das causas 

de ocorrência da indisciplina é a desmotivação e a desatenção do aluno que decorrem 

quando, corriqueiramente, ele é obrigado a se comportar como um ouvinte passivo 

em aulas expositivas, a intenção da proposta é que, mantendo os alunos em 

atividades participativas e com seus respectivos trabalhos e atitudes sob constante 

avaliação, eles poderão estar mais concentrados em suas tarefas e motivados a 

aprender. 

- Tratamento do Erro 

Outro objetivo desse produto educacional é a tentativa de possibilitar a 

realização do tratamento do erro do aluno, tendo em vista que, conforme os PCN’s, 

... o erro faz parte do processo de aprendizagem... elemento que 
sinaliza ao professor a compreensão efetiva do aluno, servindo, então, 
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para reorientar a prática pedagógica e fazer com que se avance na 
construção do seu conhecimento.... permite ao aluno entrar em 
contato com seu próprio processo de aprendizagem, perceber que há 
diferenças entre o senso comum e os conceitos científicos... (BRASIL, 
1997, p. 37). 

O objetivo da sistematização do ensino/aprendizagem na parte final da 

atividade, referente aos conteúdos estudados, além de proceder a uma revisão, é 

fazer com que o aluno revise suas respostas e o texto redigido, corrigindo os possíveis 

erros, verificando suas causas e comparando o cientificamente aceito com a ideia 

prévia ou aquela entendida durante a observação do fenômeno. 

Talvez por falta de tempo ou por não ser considerado relevante no processo de 

aprendizagem, quase sempre o erro não é tratado nas atividades de correção das 

avaliações. Normalmente, o professor entrega a prova ao aluno, indicando as 

questões certas e erradas, faz a resolução das questões no quadro, mas o aluno não 

refaz, ele próprio, com o novo entendimento adquirido, a revisão das questões 

erradas, sob a orientação do professor. Isso se reflete nas provas de recuperação, 

onde muitas vezes, o professor solicita a mesma questão, alterando apenas os dados 

numéricos do problema proposto, e, ainda assim, os alunos não conseguem resolvê-

la a contento. 

- Adequação da Utilização 

Outro ponto importante a comentar sobre esse tipo de aula é que é possível 

implementá-la, evidentemente com alguns ajustes, também em escolas carentes, que 

não dispõem de recursos de informática adequados; e mesmo em escolas que 

possuem computadores, data–shows e recursos periféricos, mas que quase sempre 

não funcionam, seja por falta de manutenção, por falta de investimentos ou de 

profissional qualificado para fazê-los funcionar. Na impossibilidade de utilizar os 

recursos da informática, esse tipo de aula pode ser apresentado em retroprojetores 

ou com imagens desenhadas pelos próprios alunos. O professor responsável deverá 

planejar e implementar os ajustes necessários à adequação, conforme a situação 

desejada e tendo em vista a disponibilidade dos recursos. 
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Embora tenham sido planejadas para os alunos de um curso de formação de 

professores (curso Normal), essas aulas podem ser ministradas para os estudantes 

do Ensino Médio, adequando-as ao conteúdo e às necessidades do curso. 

Finalizando, é evidente que esta proposta pode ser flexibilizada, ajustada ou 

adaptada pelo professor aplicador nas turmas em que leciona, de acordo com suas 

necessidades, podendo fazer alterações tanto na sequência de apresentação dos 

tópicos quanto na sequência de atividades dentro de um tópico e, se o desejar, 

apresentar outros vídeos, simulações e figuras relacionados aos conteúdos, bem 

como novas questões para trabalhar os subsunçores dos alunos e orientá-los nas 

descrições dos fenômenos. 

 

4.2.2. Desenvolvimento da Atividade 

 

A atividade dos alunos em sala de aula constará essencialmente de 

observação e registro, em forma de descrição, dos itens de aprendizagem (conteúdos) 

exibidos e/ou explicados em vídeos, em aplicativos de simulação ou em figuras, 

apresentados pelo professor, encadeados em uma sequência didática estabelecida. 

Os registros deverão ser feitos nos espaços destinados para tal, em folhas de roteiros 

previamente definidos. Cada roteiro de aula corresponde a um assunto que, por sua 

vez, compõem-se de tópicos que se relacionam entre si, com cada tópico abrangendo 

alguns itens de aprendizagem, abrangidos nas questões orientadoras. 

Para orientar os alunos na descrição do tópico, são feitas questões pertinentes 

que deverão ser respondidas por escrito em espaço próprio e que deverão servir de 

base para a descrição. As perguntas dentro do tópico também objetivam a 

organização dos subsunçores já existentes nos alunos ou para criar novos 

subsunçores, caso os alunos não os tenham. O professor também deverá orientar os 
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alunos durante a exibição do vídeo, da simulação ou da figura, chamando a atenção 

para algum detalhe a ser observado. 

Ao final da apresentação de todos os tópicos de aprendizagem do assunto 

estudado, o professor deverá fazer uma sistematização do assunto, explicando os 

respectivos conteúdos e verificando, em diálogos com os alunos, os possíveis erros 

de entendimento ocorridos, solicitando, se for o caso, a revisão das respostas dos 

questionários e das descrições realizadas. 

A sistematização final dos conteúdos feita pelo professor pode ser conduzida 

através de explanação teórica suportada com a reexibição dos vídeos, no todo ou em 

parte, com a reapresentação da simulação ou com figuras alusivas ao conteúdo 

explicado. 

As atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo, de no 

máximo 02 (dois) alunos (em dupla). 

 

4.2.3. O Produto Educacional 

 

O presente trabalho foi planejado com pretensões de apresentar aos 

professores uma metodologia um pouco diferenciada daquelas que rotineiramente 

adotam a aula expositiva, sendo mais uma alternativa para se abandonar um tipo de 

aula comum e corriqueiro; enfim, uma tentativa de tornar mais motivador o trabalho 

de ensinar. Tendo por base tais procedimentos, o produto educacional dele resultante 

propõe uma sugestão de aplicação baseada nos fatos e resultados observados 

durante os trabalhos realizados com os alunos em cada uma das três sessões (ou 

aulas) que abrangem o conteúdo selecionado. Assim, é direcionado para os docentes 

que tiverem interesse em utilizá-lo seja experimentalmente ou não, seja no todo ou 

em parte, ou ainda em basear-se na metodologia sugerida para idealizar outras novas, 

diferenciadas ou adequadas às suas respectivas realidades próprias. O produto 
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contempla também as tarefas que os alunos devem cumprir dentro de cada uma das 

atividades propostas e roteirizadas para cada sessão ou aula. E inclui ainda uma 

sequência didática com as figuras para a sistematização de cada aula, além da lista 

de links dos vídeos e dos aplicativos de simulação utilizados, como sugestão ao 

professor. Dessa forma, o produto compõe-se: do Roteiro de Atividades, dedicado aos 

alunos; do Manual de Aplicação, destinado ao professor, com os procedimentos e as 

devidas e eventuais intervenções necessárias para os esclarecimentos das tarefas e 

dos conteúdos abrangidos em cada uma das atividades realizadas pelos alunos; de 

uma revisão teórica dos tópicos de Astronomia estudados; dos arquivos com as 

sequências didáticas e respectivas figuras para a sistematização dos conteúdos de 

cada aula e da listagem dos links dos vídeos e aplicativos de simulação utilizados. 

Os componentes do produto estão apresentados por aula (ou sessão) em que 

cada uma, conforme já descrito, trata de um assunto dentro do tema Astronomia, quais 

sejam: Fenômenos decorrentes dos Movimentos da Terra e da Lua, o nosso Sistema 

Solar e Gravitação Universal. Dentro de cada assunto são estudados os tópicos de 

aprendizagem que correspondem, cada um deles, a uma atividade, como por 

exemplo: Estações do Ano, Fases da Lua, Os Planetas, Variação da Força 

Gravitacional etc. Para cada atividade, os alunos são solicitados a observarem os 

fenômenos envolvidos apresentados numa simulação, num vídeo ou exibidos numa 

imagem, e a responderem questões relacionadas que irão orientá-los à redigir uma 

síntese sobre o tópico. Cada questão abrange um item de aprendizagem dentro do 

tópico e tem o objetivo de, juntamente, com a observação realizada, ativar os 

subsunçores ou organizadores prévios na estrutura cognitiva dos alunos ou mesmo 

cria-los, para servirem de “âncora” para os novos conhecimentos a serem adquiridos, 

dentro dos preceitos preconizados para uma aprendizagem significativa. 

Segue-se a descrição do Roteiro de Atividades dos Alunos e do Manual de 

Aplicação. 
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4.2.3.1. Descrição dos Roteiros das Atividades dos Alunos 

 

Os roteiros de cada uma das três sessões estão detalhados no Anexo I. Neles 

estão definidos, para cada sessão, os objetivos da aprendizagem e, para cada 

conteúdo estudado, o material (vídeo, aplicativo de simulação ou figura) a ser 

observado pelos alunos, seguido do requisito da descrição do entendimento do 

conteúdo analisado e das respectivas questões de orientação que servirão de base 

para o desenvolvimento da redação do aluno. 

Cada uma das sessões que trata de um assunto dentro do tema está composta 

do que chamamos de tópicos de aprendizagem para o qual o aluno deverá descrever 

o seu entendimento, com base nas observações e nas questões para orientação que 

deverá responder, nas quais estão relacionados os itens de aprendizagem que 

desejamos ensinar. 

Na sessão 1, estudaremos as consequências dos movimentos da Terra e da 

Lua, onde se pretende que os alunos aprendam sobre os fenômenos relacionados 

aos movimentos do nosso planeta e seu satélite natural, ratificando os seus 

conhecimentos sobre a existência dos dias e das noites e a contagem dos anos 

terrestres, verificando porque ocorrem as estações do ano (porque numa mesma 

época do ano é verão num lugar e inverno em outro), bem como porque acontecem 

as fases da Lua e os eclipses Solar e Lunar. 

A sessão 2 versará sobre o nosso Sistema Solar, listando e conceituando os 

corpos celestes que nele gravitam, reforçando o conhecimento dos alunos sobre os 

planetas que o compõem e mostrando a localização e o movimento do Sol e os corpos 

em sua órbita dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. 

A sessão 3 abrangerá alguns tópicos de aprendizagem referentes à Gravitação 

Universal, que inclui a atuação da força gravitacional entre os astros celestes e suas 

órbitas, as variáveis que determinam a intensidade dessa força, a sua atuação nos 
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corpos próximos à superfície terrestre, quando ela é conhecida como força da 

gravidade ou força peso; e, finalizando, a diferenciação entre massa e peso. 

 

4.2.3.2. Descrição do Manual de Aplicação (Tutorial de Aplicação) 

 

O tutorial destina-se a orientar os professores que desejarem aplicar esse 

produto sugerido, sobre o ensino e aprendizagem de alguns tópicos de Astronomia. 

A atividade consiste na apresentação preliminar de uma tela (exibição de vídeo, 

simulação ou figura) referente a um item do tema sobre a qual os alunos serão 

convidados a fazerem observações e a descreverem os detalhes que observam. Para 

orientarem-se na descrição, os alunos deverão responder as questões formuladas, 

direcionadas para o entendimento do item. As respostas das questões e as descrições 

devem ser apresentadas e debatidas com o professor ao final do estudo de todos os 

tópicos, onde o professor fará uma sistematização dos conteúdos e, se for o caso, 

solicitar a revisão das descrições e das respostas às questões. 

Durante as atividades de observação e descrição do entendimento do conteúdo 

pelos alunos, o professor deverá assumir o papel de orientador do processo. Ele 

deverá dirimir as dúvidas dos alunos quanto ao entendimento do material exibido, 

prestar esclarecimentos quanto a eventuais dificuldades de interpretação de algum 

requisito do roteiro. Isto significa dizer que ele não deverá responder diretamente as 

questões solicitadas, mas sim fazer com que os alunos discutam entre si e concluam 

sobre a compreensão de um determinado assunto. Ou seja, deverá atuar como um 

facilitador da aprendizagem. 

O professor deve atentar para a participação efetiva de ambos os alunos que 

trabalham em cada dupla, para garantir que o aprendizado seja alcançado por ambos. 

Caso contrário, deve propor a realização individual das tarefas.  
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É preciso controlar o tempo para a execução das atividades de cada tópico de 

aprendizagem. O professor deve dar tempo suficiente para permitir que os alunos 

possam entender com clareza o assunto em pauta exibido, possam discutir entre os 

pares e elaborar com calma suas redações. Se for necessário, seja porque os alunos 

solicitaram ou mesmo porque o professor percebeu que ainda pairam dúvidas na 

classe, os vídeos, as simulações ou as figuras devem ser reexibidos. 

Simultaneamente, deve-se administrar o tempo de duração de cada atividade para 

que não exceda o tempo de aula, lembrando que é necessário disponibilizar algum 

tempo ao final da aula para a sistematização dos conteúdos, um reforço fundamental 

ao aprendizado, pois além de revisar os conteúdos ensinados, possibilita aos alunos 

verificarem eventuais erros no entendimento do assunto e providenciar suas 

correções. 

O desenvolvimento dos tópicos selecionados está abrangido em três sessões 

ou aulas, descritos no planejamento da sequência didática apresentada na seção 

seguinte. 

O Manual de Aplicação se encontra no Anexo II. 

 

4.3. PLANEJAMENTO DA APLICAÇÃO 

 

4.3.1. A Sequência Didática 

 

O desenvolvimento dos assuntos selecionados está abrangido em três sessões 

ou aulas, assim divididas: 

Aula 1 – Fenômenos decorrentes dos Movimentos da Terra e da Lua. 
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Nessa aula serão analisados os principais fenômenos consequentes dos 

movimentos da Terra e da Lua, quais sejam: 

- A existência dos dias e das noites e a duração do ano. 

- As estações do ano. 

- As fases da Lua. 

- Os eclipses Solar e Lunar. 

Aula 2 – O Nosso Sistema Solar. 

Constará da apresentação de alguns aspectos do nosso Sistema Solar, 

abordando os seguintes tópicos de aprendizagem: 

- Os corpos celestes do nosso Sistema Solar. 

- Os planetas do nosso Sistema Solar. 

- A Via-Láctea. 

Aula 3 – Gravitação Universal. 

Serão estudados tópicos referentes aos seguintes conteúdos da Gravitação 

Universal: 

- Atuação da força gravitacional universal. 

- Por que os corpos celestes “não caem”? 

- Variáveis que influenciam a força gravitacional entre dois corpos. 

- Força da gravidade e força peso. 

- Diferença entre massa e peso. 
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Sugerimos que a duração média de aplicação de cada uma das sessões seja 

de 100 minutos (02 aulas de 50 minutos cada), podendo ser acrescido ou reduzido a 

critério do aplicador, em função do desempenho da turma e de outros fatores 

eventuais. Essa duração foi o tempo que utilizamos na realização das atividades do 

nosso trabalho. Dentro de cada sessão ou aula, o professor deve dividir o tempo em 

três etapas: a primeira, mais rápida, para introduzir o assunto, explicar a atividade e 

distribuir os roteiros com os quais os alunos irão executar as tarefas; um segundo 

momento, tomando o maior tempo de aula, para os alunos executarem a tarefa 

(observação do fenômeno, respostas às perguntas e redação do texto-síntese); e a 

etapa final, com tempo destinado à sistematização dos conteúdos pelo professor, com 

as consequentes e eventuais correções dos erros pelos alunos. 

 

4.3.2. Recursos Necessários 

 

A proposta deve utilizar poucos equipamentos de informática: um computador 

e um projetor multimídia (data show). Essa pequena necessidade de equipamentos 

foi planejada em virtude do fato que na maioria das escolas existem poucos recursos 

de informática disponíveis, seja porque as escolas simplesmente não os possuem, 

seja porque não existem pessoas capacitadas para mantê-los. Assim, somente o 

professor irá manusear os equipamentos, executando as simulações, e processando 

a exibição dos vídeos e das figuras. Se, por um lado, essa forma de trabalhar, em que 

o aluno não executa a simulação, não manuseia o objeto, não é recomendada pelos 

pesquisadores, por outro ela evita possíveis dispersões da atenção na tarefa, devido 

ao fascínio que os conteúdos e as redes sociais da Internet exercem sobre os jovens. 

O material didático a ser utilizado é composto de dois aplicativos de um 

software de simulação de fenômenos científicos (o Phet) - que trabalham com a 

interação gravitacional entre corpos celestes e com a variação da Força Gravitacional 

entre dois corpos -, de um aplicativo que simula os movimentos do sistema Terra-Lua 
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em torno do Sol, de quatro vídeos de pequena duração referentes aos corpos do 

Sistema Solar, e de diversas figuras que irão complementar o entendimento dos 

assuntos pelos alunos e auxiliar o professor na sistematização final dos conteúdos. A 

forma de acesso aos softwares, vídeos e figuras está explicada no Manual de 

Aplicação, Anexo II. 

 

4.4. PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO 

 

4.4.1. Avaliações a serem Realizadas 

 

A avaliação do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos será feita 

relativamente a dois momentos: num primeiro, com base nas respostas e nas 

descrições realizadas pelos alunos durante cada uma das aulas. Num segundo 

momento, após algum tempo decorrido da atividade, para verificar se houve alguma 

retenção do aprendizado. Desse modo, serão feiras duas avaliações da 

aprendizagem: uma para verificar a aquisição de conhecimentos e outra para verificar 

a retenção de conhecimentos. 

Devido às características distintas das tarefas de responder às perguntas e de 

descrever sintetizando um fenômeno, na avaliação da aprendizagem durante a 

aplicação do produto são feitas dois tipos de análises: uma, meramente quantitativa, 

para as respostas dadas pelos alunos às questões de orientação, em termos de “certo 

ou errado”, ou seja, um levantamento quantitativo de erros e acertos, tendo em vista 

que as questões, em sua maioria, exigiam respostas curtas , sem dar maior margem 

a interpretações; outra, referente às redações feitas pelos alunos, para descrever 

aspectos do fenômeno estudado; esta análise tem caráter mais qualitativo, e é feita 

com base na Metodologia de Análise de Conteúdo, uma técnica muito utilizada em 

pesquisas na área de educação, cujas características estão descritas a seguir. 
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Apesar de um dos objetivos da metodologia didática proposta nesse produto 

ser a melhoria da redação dos alunos, no tocante à exposição lógica e clara de ideias 

e à concisão da escrita, esse quesito não será avaliado, visto que um bom 

desempenho em redigir demanda um certo período de tempo, exigindo muito treino: 

“... mas, como se sabe, a produção escrita é um processo e deve ser trabalhado no 

sentido de tentar sempre avançar, pois nem sempre atingimos o resultado esperado 

nas primeiras tentativas” (MACHADO; LIMA, 2005). 

Para a segunda avaliação será aplicado um pós-teste envolvendo o conteúdo 

estudado buscando uma visão geral do nível de aprendizado obtido.  

Também será feita uma avaliação pelos alunos da metodologia didática 

utilizada, convidando-os a opinar sobre a validade e eficácia do método, tendo em 

vista que este é uma sugestão para ser adaptada e empregada pelas normalistas 

quando estiverem exercendo a docência. Nessa avaliação não será exigida a 

identificação dos alunos, permitindo-lhes o anonimato para sentirem-se à vontade nas 

opiniões. 

Os resultados de todas as avaliações assim como os do pré-teste estão 

descritos no capítulo 5. 

 

4.4.2. Metodologia de Análise de Conteúdo 

 

É uma técnica que auxilia na análise de um texto escrito, procurando identificar 

os principais conceitos ou temas abordados num texto permitindo retirar dele a ideia, 

a intenção que o redator quer comunicar, fornecendo indicadores úteis aos objetivos 

da pesquisa (OLIVEIRA, 2003). Ele permite identificar na análise de um texto 

categorias de respostas previamente estabelecidas ou mesmo categorias definidas 

posteriormente, ou seja, à medida em que forem encontradas no próprio texto durante 

a análise. 
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De uma maneira resumida, o método consiste basicamente em se identificar 

no texto uma unidade de registro (no nosso caso, um tema descrito pelos alunos) e 

enquadrá-lo nas citadas classes de categorias de avaliação, ”... que são compiladas 

a partir da correspondência entre a significação, a lógica do senso comum e a 

orientação teórica do pesquisador” (OLIVEIRA, 2003). 

No nosso caso, o tema (ou unidade de registro) já foi previamente criado 

quando se dividiu um assunto (uma parte ou aula) em tópicos de aprendizagem 

correspondente a cada atividade proposta, facilitando de certa forma a utilização do 

método. 
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5.0. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas a aplicação do produto e as avaliações 

realizadas para auferir os resultados da mesma. Inicialmente, será apresentado um 

relato resumido dos três encontros realizados para a aplicação do produto e, em 

seguida, as avaliações aplicadas com a análise dos decorrentes resultados obtidos 

em relação à aprendizagem dos alunos. 

 

5.1. CENÁRIO DOS ENCONTROS 

 

O produto foi aplicado em uma turma do 3º ano do Ensino Médio, modalidade 

Formação de Professores (Curso Normal) de um colégio da rede estadual de 

educação, o Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na cidade de Volta 

Redonda-RJ. Essa turma possui 27 alunos, a grande maioria (25) do sexo feminino. 

A intenção inicial era aplicar o produto numa das duas turmas do 1º ano, para 

o qual o Currículo Mínimo da SEE-RJ prevê o ensino de alguns tópicos de Astronomia, 

porém, por questões de incompatibilidade de horários previstos com a disponibilidade 

para realizar o trabalho, a aplicação foi direcionada para a citada turma. Cabe ressaltar 

que a maioria dos alunos nela lotados tinha tido contato com o tema durante o 1º ano, 

porém através de um trabalho de pesquisa individual sem a explicação do professor. 

O primeiro e o segundo encontros foram realizados no laboratório de ciências 

da escola e o último na própria sala de aula da turma. Apesar do laboratório oferecer 

melhores condições para o trabalho em grupo, com as bancadas dispostas de tal 

modo que os alunos fiquem mais próximos da tela de exibição, ele tornou-se 

indisponível para a realização do último encontro, devido a problemas que ocorrem 

com frequência quando se tenta realizar atividades fora da sala de aula, sem o uso 
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habitual do quadro negro: computador e/ou data show não funcionam, chaves da porta 

do laboratório extraviadas etc. Inclusive, houve necessidade de se alugar um data 

show para a segunda e terceira aulas. 

A seguir, estão os relatos de cada um dos três encontros realizados, onde 

procura-se destacar algumas possíveis situações que podem ser vivenciadas por 

outros professores na aplicação do produto. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS 

 

5.2.1. Primeiro Encontro: Sessão 1 

 

Nesse primeiro encontro, inicialmente foi apresentado aos alunos os motivos 

dessa aula e das outras duas que a seguiriam. Foi explicado que as aulas fazem parte 

de um trabalho de mestrado profissional no ensino da Física, versando sobre uma 

sequência didática no ensino de alguns tópicos de Astronomia para um Curso Normal. 

Foi dito que o trabalho se destinava aos alunos de tal curso porque neste é dada 

menor importância ao ensino de Ciências, seja pelo pouco tempo que lhe é alocado 

nas grades curriculares - o que acarreta a existência de eventuais dificuldades no 

ensino e no entendimento de seus conteúdos teóricos -, seja porque pouco se trabalha 

os seus conteúdos de metodologias de ensino. 

Também foi comentada a razão do tema escolhido ser Astronomia, explicando 

que é um tema pouco difundido e priorizado nos currículos e livros didáticos de ensino 

médio (somente há pouco tempo foi incluído no currículo mínimo da SEE-RJ e passou 

a ser mais detalhado nas novas edições). Além disso, foi mostrado que alguns tópicos 

do tema estão previstos para serem ensinados pelos futuros professores normalistas 

na grade curricular do primeiro ciclo do curso fundamental do nosso município, sendo 
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assim necessário um reforço para eles no entendimento dos itens que deverão 

lecionar. 

Após os motivos terem sido aparentemente bem entendidos e aceitos, 

passamos a explicar a metodologia a ser aplicada durante as aulas, enfatizando que 

o objetivo era uma maior participação do aluno nas aulas, interagindo com o conteúdo 

ensinado, através de atividades de observação e descrição do entendimento do 

assunto estudado. 

Iniciamos então as atividades, exibindo os vídeos e, em seguida o aplicativo da 

simulação, solicitando aos alunos que respondessem as questões de orientação e 

resumissem seus entendimentos redigindo as descrições. 

Foi necessária, a pedido dos alunos, a repetição da exibição dos vídeos, para 

maiores esclarecimentos. 

Durante a execução das tarefas pelos alunos, o professor incentivou o debate 

entre eles, permitindo que as duplas discutissem entre elas as respostas das questões 

propostas nos roteiros, tendo em vista que a discussão de ideias é importante para 

esclarecer, compartilhar e distribuir ideias entre o grupo. A discussão de ideias e a 

escrita nas aulas de Ciências são atividades complementares. (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2005). 

Observou-se uma boa receptividade, motivação e concentração dos alunos na 

execução das tarefas, com a maioria deles participando ativamente. Acreditamos que 

esse fato se deveu à forma de trabalho proposta na atividade, que exige uma maior 

participação dos alunos, além da constatação que a turma já possui uma certa 

maturidade, afinal logo estarão formados, prontos para exercer a docência. 

O professor interveio durante a apresentação da simulação, chamando a 

atenção dos alunos para a maior e menor insolação de cada hemisfério durante a 

translação do planeta em torno do Sol, assim como na maior e menor iluminação da 
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Lua e a ocorrência dos eclipses, enquanto o sistema Terra-Lua orbitava em torno do 

Sol. 

Uma maior intervenção do professor foi necessária para explicar que apenas 

uma das faces da Lua se apresenta para a Terra. Foi preciso simular os movimentos 

síncronos de translação e rotação da Lua, utilizando uma pequena bola de isopor. 

Ao final da apresentação dos tópicos, foi feita a sistematização dos conteúdos 

através da explicação do professor sobre cada um deles, com o auxílio de figuras 

ilustrativas dos fenômenos estudados e reexibição da simulação. Foram discutidas e 

corrigidas pelos próprios alunos as respostas erradas. 

As fotos mostradas nas Figuras 14 e 15, a seguir, apresentam momentos do 

primeiro encontro da aplicação do produto. 

 

Figura 14. Alunos fazendo as atividades referentes às consequências dos movimentos da 
Terra e da Lua. 
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Figura 15 - Professor orientando os alunos nas atividades da sessão 1. 

 

5.2.2. Segundo Encontro: Sessão 2 

 

Nesse segundo encontro, estudamos o tema o “Nosso Sistema Solar”. 

Iniciamos a sessão falando dos objetivos de aprendizagem do mesmo, o conteúdo a 

ser abrangido, explicando que o tema estava dividido em três tópicos, a saber: os 

corpos celestes que compõem o nosso sistema solar, apresentando-os e 

diferenciando-os; os planetas, que são os corpos celestes mais importantes, depois 

do Sol, reforçando possíveis conhecimentos já adquiridos sobre eles; e a localização 

do nosso Sistema Solar na nossa galáxia, a Via láctea. Após distribuir o material 

necessário para as duplas formadas, passamos a exibir o vídeo EP. 14 da série ABC 

da Astronomia, que versa sobre meteoros, meteoroides, meteoritos e cometas. Como 

os vídeos da série são de curta duração, repetimos uma vez sua exibição, a pedido 

de alguns alunos. Durante a exibição do vídeo, não se fez necessária a intervenção 

do professor. Ao término da exibição, os alunos iniciaram as atividades previstas nos 

roteiros. Durante as atividades, nenhuma pergunta foi feita ao professor, porém 

algumas duplas discutiram entre si as respostas das questões propostas. 
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Após todos terminarem a primeira parte, iniciou-se a exibição do vídeo EP. 17 

da mesma série, enfocando os planetas do nosso sistema solar. Como havia 

disponibilidade de tempo, optou-se por repetir também esse vídeo, após o que os 

alunos iniciaram as atividades do tópico. A única intervenção necessária do professor 

foi durante a atividade de responder as questões dos roteiros, para explicar o maior e 

menor período do movimento de translação dos planetas em torno do Sol (mais 

distante, maior período, menos distante, menor período). 

No terceiro tópico, foi exibido o vídeo Ep. 23 - A Via Láctea, para mostrar sua 

imensidão em relação ao nosso Sistema Solar e a nossa localização dentro dela. 

Durante a exibição do vídeo foi necessária a intervenção do professor para localizar 

aproximadamente o Sistema Solar num dos braços da Via Láctea, visto que o narrador 

não menciona tal localização no vídeo. 

Ao final das atividades previstas nos roteiros, o professor fez uma explanação 

sobre o tema, procurando sistematizar e reforçar a aprendizagem do conteúdo. Para 

isso, o professor utilizou as figuras ilustrativas dos planetas do Sistema Solar, dos 

outros corpos celestes e da Via láctea, além de reexibir parte dos vídeos. Alguns erros 

ocorridos nas respostas dos alunos foram discutidos sendo solicitado sua correção. 

As fotos das figuras 15 e 16, mostram imagens do segundo encontro. 

 

Figura 15 - Alunos atentos às orientações do professor durante a sessão 2. 
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Figura 16 - Normalistas iniciando as atividades da sessão 2. 

 

5.2.3. Terceiro Encontro: Sessão 3 

 

Nosso terceiro encontro começou com atraso, pois tivemos um contratempo: 

as chaves do laboratório de Ciências da escola não foram localizadas, obrigando-nos 

a ocupar uma outra sala de aula. Como o laboratório é utilizado por professores de 

outras disciplinas, é provável que algum deles tenha se esquecido de devolvê-las na 

secretaria. 

Nessa terceira aula, tratamos do tema Gravitação Universal. Inicialmente, 

explicamos que a força gravitacional estava presente na interação de todos os corpos 

existentes no universo, desde pequenos objetos até planetas e estrelas imensos. 

Após distribuídos os roteiros para as duplas de alunos, executamos a 

simulação do Phet “Gravidade e Órbitas”, onde exibimos inicialmente, na sequência, 

as interações Terra-Sol, Terra-Lua e Terra–satélite artificial, mostrando a força 

gravitacional de ação e reação sobre esses corpos. Durante essa primeira simulação, 
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chamamos a atenção dos alunos sobre as características da força gravitacional, de 

ação e reação, direcionada para os centros dos corpos e de módulo variável de acordo 

com os corpos que interagiam. 

Após os alunos responderem as questões do primeiro item do roteiro, 

processamos a simulação das interações entre os corpos celestes sem a presença da 

força da gravidade, mostrando que as órbitas da Terra em torno do Sol e da 

Lua/satélite artificial em torno da Terra não mais aconteceriam e os corpos antes em 

órbita iriam para o espaço infinito em trajetória retilínea. Nossa impressão é que o 

fenômeno foi completamente entendido pelos alunos. 

Na terceira simulação, apresentamos o lançamento do satélite artificial com 

várias velocidades, desde a queda livre na vertical, com velocidade inicial zero, 

passando por velocidades iniciais pequenas, onde o satélite não consegue entrar em 

órbita e cai sobre a Terra e até simulando velocidades de lançamento maiores, onde 

o satélite vai para o espaço em linha reta. Fomos ajustando a velocidade de 

lançamento até que o satélite entrasse em órbita, fazendo o aluno perceber que existia 

uma velocidade adequada para isso. Nesse momento, foi explicado que a velocidade 

adequada de lançamento fazia com que a força gravitacional se comportasse como 

uma força resultante centrípeta, que seria a verdadeira responsável para manter o 

satélite em órbita. Evitamos aprofundar a discussão, não mencionando o fato de que 

existiria uma aceleração centrípeta responsável pela direção do vetor velocidade do 

satélite, porque sabíamos que tais conhecimentos não eram ainda conhecidos ou 

dominados pelos alunos. A impressão que tivemos foi que, para eles, a velocidade de 

lançamento adequada era a principal razão para os corpos orbitarem. 

Após finalizarmos os dois primeiros tópicos do roteiro, executamos a outra 

simulação do Phet, “Força Gravítica“, para os alunos entenderem que a Força 

Gravitacional varia proporcionalmente com as massas dos corpos e é inversamente 

proporcional à distância que os separa. Também foi lhes apresentada a expressão 

matemática da força gravitacional, que eles utilizaram, em seguida, para calcular a 

força e comparar com o resultado da simulação, com base nos dados de duas massas 



76 

e da distância entre elas. Apesar de utilizarem calculadora, os alunos tiveram alguma 

dificuldade nesse cálculo, mas conseguiram chegar ao resultado previsto pela 

simulação. 

No quarto tópico, a intenção era mostrar que a força da gravidade ou força peso 

era um caso particular da força gravitacional universal, aplicada quando um dos 

corpos era a Terra. Para isso, mostramos uma tela onde definimos explicitamente a 

relação de igualdade entre as duas forças e exemplificamos com a figura da maçã 

caindo. Também mostramos a relação matemática da aceleração da gravidade g com 

a constante gravitacional G, a massa M e o raio R da Terra, para reduzirmos a 

expressão da força gravitacional para a da força da gravidade ou força peso (P=m.g). 

Para esse entendimento foi necessária a explicação do professor, visto que a maioria 

dos alunos atualmente tem grande dificuldade para lidar com equações, 

principalmente as que envolvem variáveis literais. 

A última atividade do roteiro envolvia o tópico da diferenciação entre massa e 

peso. Para isso, foi apresentada a tela onde se comparava as duas variáveis 

explicitando suas respectivas unidades de medidas e exibindo a figura com os 

respectivos instrumentos que as medem, no caso, balanças e dinamômetro. Também, 

conforme orientação do roteiro, foi solicitado aos alunos calcularem os seus 

respectivos pesos na Lua, para reforçar que peso é diferente de massa. Não houve 

problemas para eles fazerem os cálculos, apenas alguma confusão para definir as 

unidades de medidas. 

Ao final da aula, apesar do pouco tempo disponível devido ao atraso ocorrido 

no início, o professor procurou sistematizar os conteúdos trabalhados, utilizando as 

imagens ilustrativas para explicá-los. 

Terminada a explicação, o professor agradeceu a participação e a colaboração 

dos alunos, colocando-se à disposição para auxiliá-los no entendimento dos conceitos 

relacionados a outros conteúdos de Física que eles estavam estudando, no momento. 
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As imagens das Figuras 17 e 18 mostram alguns momentos do terceiro 

encontro. 

 

Figura 17 - Alunos executando as atividades da sessão 3. 

 

Figura 18 - Alunos assistindo às simulações do Phet sobre o fenômeno da Gravitação 
Universal. 
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A seguir, são apresentados os resultados dos testes de sondagem do 

conhecimento prévio (Pré-teste) e da evolução do conhecimento (Pós-teste), bem 

como da avaliação da aprendizagem adquirida durante a aplicação do produto e da 

avaliação da metodologia feita pelos alunos. 

 

5.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.3.1. Teste de Sondagem sobre Conhecimento Prévio 

 

Para se permitir a confirmação de uma efetiva aprendizagem com a aplicação 

do produto, foi pensado na criação de um termo de comparação entre o conhecimento 

adquirido (apresentado nos resultados do pós-teste) com o conhecimento prévio dos 

alunos. Assim, foi realizado preliminarmente à aplicação do produto um teste de 

sondagem do nível de conhecimento dos alunos. Esse teste serviu também para 

verificar as eventuais concepções alternativas que os alunos traziam de suas 

vivências do cotidiano. As questões estabelecidas nesse teste referem-se a conteúdos 

básicos da Astronomia. Pela nossa experiência em sala de aula, em contato com os 

alunos, acreditávamos que alguns desses conteúdos, como os Movimentos de 

Translação e Rotação terrestres e os Planetas do Sistema Solar fossem de 

conhecimento mais amplo da maioria dos estudantes. Porém, essa previsão não se 

confirmou: os alunos demonstraram pouco conhecimento sobre os assuntos 

relacionados ao tema, principalmente aqueles de mais difícil entendimento, como as 

Estações do Ano, a atuação da Força Gravitacional, o motivo dos corpos celestes “não 

caírem”, os Movimentos da Lua etc. A seguir são apresentadas as questões e o 

comentário das respostas. 
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1. Por que acontecem os dias e as noites? 

Objetivo: Verificar conhecimentos sobre os dois principais movimentos da Terra. 

 

A - Porque o Sol gira em torno da Terra. 

B - Porque a Terra gira em torno do sol (movimento de translação). 

C - Porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo (movimento de rotação). 

D - Porque a Terra tem seu eixo de rotação inclinado em relação ao Sol. 

Dentre as respostas, 04 duplas marcaram a opção correta (letra C). O 

resultado foi surpreendente, pois entendemos que o assunto é de maior conhecimento 

por parte da população, por ser mais corriqueiro. A maioria (07 duplas) marcou 

erroneamente a letra B; 01 dupla marcou a letra A, demonstrando a concepção 

alternativa do geocentrismo e uma outra dupla marcou a letra D. 

2. Porque a incidência do Sol em um lugar é mais amena ao amanhecer do que 

ao meio dia? 

Objetivo: Verificar o conhecimento da variação da absorção da radiação solar com a 

inclinação incidente.  

 

Nenhuma dupla acertou, mostrando desconhecer que a incidência normal à 

superfície é mais absorvida, o que explica o fato de ser mais quente ao meio dia. 

Quatro (04) duplas derem respostas imprecisas, não se referiram à inclinação 

incidente, citando apenas a rotação da Terra, embora uma delas tenha respondido 

que “quando está de manhã, a luz do Sol não está centrada naquele lugar”, 

demonstrando algum conhecimento. Nove (09) duplas deram respostas equivocadas, 



80 

sendo algumas descabidas, sem relação com o fenômeno ou confirmando a pergunta, 

como por exemplo: “porque de manhã é menos calor”. 

 

3. Por que acontecem as estações do ano? 

Objetivo: Verificar conhecimentos sobre o eixo de rotação inclinado da Terra. 

 

Apenas uma dupla acertou, dando uma resposta precisa. Esta dupla se referiu 

à translação da Terra aliada ao seu eixo de rotação inclinado: “porque a terra faz o 

movimento de translação em torno do Sol de forma inclinada; com isso os raios solares 

se distribuem de diferentes maneiras”. Sete (07) respostas foram consideradas 

incompletas ou imprecisas, a maioria citando como causa somente o movimento de 

translação. Destaca-se a resposta de uma dupla que respondeu: “Por causa do 

movimento que a Terra faz, quando as incidências dos raios solares estão maiores 

num trópico é verão e quando os raios não batem na Terra é inverno. E quando eles 

atingem por igual é primavera e outono”. Provavelmente, ela não soube se expressar 

ao dizer que “os raios não batem na Terra”. Quatro (04) duplas responderam de forma 

completamente errônea ou não responderam. Uma delas apresentou uma concepção 

de que a natureza é providencial ao escrever: “para as pessoas não ficarem no mesmo 

clima o ano todo”. E finalmente, uma dupla respondeu que não sabia: “não sei”. 

 

4. Porque existem as fases da Lua? 

Objetivo: verificar o conhecimento sobre os movimentos da Lua em torno da Terra e 

de ambos em torno do Sol. 
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Apenas uma (01) dupla teve a resposta considerada correta: “porque a Lua gira 

em torno do Sol e em cada posição dela o Sol bate em uma parte dela, refletindo na 

Terra”. Três (03) respostas foram imprecisas, respondendo, por exemplo, “por causa 

da posição do Sol diante da Lua”; “por causa da posição da lua em relação ao Sol”; 

“por causa da quantidade de luz que é refletida pela superfície da lua”. Oito (08) 

respostas foram erradas (“por causa do movimento da Terra”. ”Por causa do 

movimento da Lua”, outras sem nexo etc..). Uma (01) dupla respondeu que “nunca 

estudamos isso”. 

 

5. A Lua tem movimento de translação (em torno da Terra)? E de rotação (em 

torno do próprio eixo)? 

Objetivo: Verificar o conhecimento sobre os movimentos da Lua. 

 

Como já prevíamos, a maioria dos estudantes não conhece o movimento de 

rotação da Lua, apenas o de translação, que é facilmente verificável pela posição dela 

no céu. Dessa forma, 07 duplas citaram somente o movimento de translação enquanto 

apenas quatro duplas indicaram os dois movimentos. Uma dupla respondeu que a Lua 

possui apenas o movimento de rotação, provavelmente confundido os dois 

movimentos. 01 dupla disse que “não entendeu a pergunta”. 

 

6. Por que acontecem os eclipses do Sol e da Lua? 

Objetivo: Verificar o conhecimento sobre eclipses. 

 

Ninguém respondeu corretamente a questão. A maioria das duplas ( 08 ) 

apresentou respostas imprecisas ,como por exemplo, “de vez em quando a Terra tapa 
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a luz do Sol”, ’” ou “o Sol alinha com a Terra” etc. Esperava-se que, pelo menos, as 

respostas abrangessem a interposição de um dos astros celestes entre os outros dois, 

como é ensinado, normalmente, nos livros e no ensino fundamental, mas tal resposta 

não ocorreu. Quatro (04) duplas apresentaram respostas que indicam total 

desconhecimento do fenômeno e uma (01) dupla disse não saber sobre o assunto.  

 

7. Porque um objeto cai? 

Objetivo: Verificar conhecimento da existência da Força gravitacional. 

 

A – Porque o ar exerce pressão sobre ele. 

B – Porque ele é atraído pelo chão que exerce sobre ele uma força 

gravitacional. 

C – Porque ele é atraído pela Terra que exerce sobre ele uma força 

gravitacional. 

D – Porque ele é atraído pela gravidade, aplicada pelo chão. 

Comentários: Pelos resultados, verifica-se que que a maioria dos alunos sabe 

da existência da Força Gravitacional: onze (11) duplas a citaram, sendo que nove (09) 

responderam corretamente sobre quem a exerce. Duas (02) duplas indicaram 

desconhecê-la por completo, citando o ar como a causa da queda dos corpos.  

 

8. Na Lua existe atmosfera? E gravidade? 

Objetivo verificar o conhecimento sobre a existência do ar e da gravidade no espaço. 
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A- Existe atmosfera e gravidade. 

B- Não existe atmosfera, mas gravidade sim. 

C- Existe atmosfera e não existe gravidade. 

D- Não existe nenhuma das duas 

 

A maioria (07 duplas) demonstrou conhecer que na Lua existe gravidade e não 

existe atmosfera (letra B), embora pensem que a gravidade não existe no espaço fora 

da Terra e do satélite, de acordo com as respostas dadas na questão seguinte. Quanto 

à inexistência do ar, respondida corretamente por 11 duplas (letras B e D), o 

surpreendente acerto pode ser devido à conhecida discussão envolvendo a polêmica 

sobre a bandeira tremulando em conflito com a noticiada falta de atmosfera na Lua, 

quando da aterrisagem do homem no satélite. Duas (02) duplas responderam que 

existe atmosfera e gravidade (letra A) e nenhuma marcou a opção C (existe somente 

atmosfera). 

 

9. Por que a Lua e os satélites artificiais da Terra “não caem”? 

Objetivo: Verificar o conhecimento da atuação centrípeta da força gravitacional. 

 

Já era esperado que as respostas a essa questão não seriam corretas, pois a 

explicação do fenômeno envolve o conhecimento do conceito de força centrípeta, que 

muitos alunos (e até mesmo professores) têm dificuldades de entender. E também, 

para muitos, é difícil a compreensão de que um corpo em órbita está caindo. Assim, 

apenas uma (01) resposta foi considerada coerente, baseando-se na lógica “se um 

corpo não cai é porque está em órbita”, desconhecendo-se, porém, o motivo da órbita. 

Também se pode concluir, pelas respostas de seis (06) duplas (“por causa da 

ausência da gravidade”) e de uma (01) dupla (“porque estão fora da órbita da Terra”), 

que prevalece a concepção errônea de que no espaço não existe a gravidade, 
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bastante arraigada na sabedoria popular, talvez em função da imagem dos 

astronautas flutuando no espaço, embora na questão anterior, a maioria ter afirmado 

que existe gravidade na Lua; ou seja, para muitos existe gravidade na Terra e na Lua, 

mas não existe no espaço. Por outro lado, três (03) duplas responderam que a 

gravidade seria a causa do corpo “não cair”, conflitando com a maioria das respostas 

da questão anterior em que disseram ser ela a responsável pela queda. Finalmente, 

02 duplas optaram por responder que “não sabem”. 

 

10. Relação entre peso e massa. 

Objetivo: Verificar o conhecimento da diferença entre peso e massa. 

 

A – Qual o seu peso? 

B – Qual a sua massa? 

Ninguém acertou a questão. Nota-se, pelas respostas, que é grande o 

desconhecimento dos estudantes acerca dos conceitos dessas duas grandezas 

físicas, apresentando concepções errôneas tais como a de igualar o significado de 

ambas: “peso é a mesma coisa que massa” (07 duplas) e/ou a de ignorar que peso é 

força (03 duplas responderam peso como massa e não informaram a massa e 01 

dupla inverteu peso com massa). Duas (02) respostas demonstraram um pequeno 

conhecimento: “O peso varia de acordo com o lugar. Nossa massa é de 45 kg e 54 

kg” e “50 kg,53 kg; 500 de massa e 530 de massa”. 

 

11. Quais são os planetas do nosso Sistema Solar? 

Objetivo: verificar o conhecimento dos planetas que, junto com a Terra, gravitam em 

torno do Sol. 
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A maioria (08 duplas) citou todos os planetas, dando a entender que os nomes 

dos planetas são bem conhecidos por quase todos os alunos. Apenas uma (01) 

dessas duplas citou Plutão, que não é mais classificado como planeta. As outras cinco 

(05) duplas citaram entre 05 e 07 planetas. 

 

12. Quais os dois planetas mais próximos da Terra? 

Objetivo: verificar o conhecimento sobre as vizinhanças da Terra. 

 

Apenas três (03) duplas acertaram os dois planetas nossos vizinhos. A maioria 

dos alunos (06 duplas) acertou apenas um deles (ou Marte ou Vênus), três (03) duplas 

erraram e uma (01) disse não saber a resposta. 

 

Conclusão: Após a análise dos resultados da sondagem dos conhecimentos prévios 

dos alunos, ficou evidente que os alunos envolvidos apresentam muitas dificuldades 

com respeito a compreensão sobre os conteúdos básicos do tema Astronomia. As 

concepções errôneas ainda prevalecem e são diversas. Então, apesar de ultimamente 

o tema ter o seu ensino proposto em grades curriculares das secretarias de educação 

estaduais e municipais, atendendo premissas estabelecidas pelos PCN’s e, devido a 

isso, também ser incluído e estar mais detalhado pelos livros didáticos, bem como 

mais divulgado por olimpíadas de conhecimentos, laboratórios astronômicos, etc., 

ainda assim entendemos ser oportuno e necessário realizar esse trabalho, em mais 

uma tentativa de tornar o assunto um pouco mais conhecido dos estudantes. 
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5.3.2. Avaliação da Aprendizagem durante a Aplicação do Produto 

 

Os resultados da aprendizagem com a aplicação do produto foram analisados 

com base nos Roteiros de Atividades respondidos pelos alunos, ou seja, são 

referentes ao aprendizado durante a realização das atividades, em que os alunos 

observaram os fenômenos apresentados em simulação, vídeo ou figura, e 

responderam às perguntas relacionadas e, com base nestas, foram solicitados a 

redigir uma síntese sobre as características de cada fenômeno. Para isso, esta 

avaliação foi dividida em duas partes, cada uma delas com um enfoque diferente: uma 

primeira, teve foco na aprendizagem dos conteúdos através das respostas das 

questões; assim, fez-se inicialmente uma análise quantitativa das respostas dos 

alunos às questões propostas nos roteiros, através da categorização das respostas 

em termos do alcance do sucesso na atividade. Para a segunda parte, fez-se uma 

análise das descrições realizadas pelos alunos para cada tópico de aprendizagem (ou 

atividade) definido no roteiro, ou seja, avaliou-se a abrangência da redação dos alunos 

e o nível do conhecimento adquirido ao elaborar a síntese sobre o fenômeno estudado 

em cada tópico. 

Para avaliar as aplicações analisamos separadamente para cada tópico as 

respostas dos alunos às questões orientadoras e as sínteses feitas resumindo o 

entendimento do tópico. 

Comentamos as respostas dadas, verificando, para cada pergunta, a 

quantidade de acertos e a quantidade de erros ou respostas não dadas. Procuramos 

entender sobre a causa da resposta errada ou da não resposta, muito embora seja, 

por vezes difícil, concluirmos a respeito dos motivos dos erros. 

Nas descrições, foram avaliadas as redações feitas para cada atividade (que 

trata de um tópico de aprendizagem) procurando enquadrá-las (classificá-las) nas 

categorias previamente definidas, quais sejam: “abrangentes e corretas”, “parciais e 

corretas”, “abrangentes e incorretas”, “parciais e incorretas” e “não realizadas”. 
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Descrições (comentários) abrangentes seriam aquelas que se referiram às respostas 

de todas as questões orientadoras, envolveram todos os quesitos respondidos sobre 

o tópico. Ao contrário, quando a abrangência não ocorresse, a descrição foi 

classificada como parcial. Uma descrição estaria correta se a narrativa não 

apresentasse nenhum erro conceitual; se contivesse pelo menos um erro já seria 

classificada como uma descrição incorreta. Por fim, descrição não realizada significa 

que nada foi comentado sobre o tópico. Ressalta-se que não foram julgados no texto 

a clareza na expressão das ideias nem a concisão do texto e a correção gramatical. 

Finalmente, os resultados foram tabulados e analisados dentro de uma perspectiva 

qualitativa e quantitativa. 

Seguem-se as análises dos resultados para cada tópico de aprendizagem (ou 

atividade) dentro de cada sessão (ou aula). 

 

SESSÃO 1 – CONSEQUÊNCIAS DOS MOVIMENTOS DA TERRA E DA LUA 

 

- Verificando a existência dos dias, das noites e dos anos 

Nas questões para orientação sobre o movimento de rotação terrestre 

(questões a, b, c), à exceção de uma dupla, todos responderam corretamente sobre 

o que é o movimento de rotação terrestre, sua duração (alguns definiram exatas 24 h, 

outros utilizaram o termo aproximadamente), e o sentido do movimento (anti-horário). 

Sobre o movimento de translação da Terra em torno do Sol (questões e, f), exceto 

uma dupla (a mesma acima citada), todas as outras acertaram na definição do que é 

o movimento de translação terrestre e sua duração. 

Duas duplas erraram na questão sobre o que os movimentos causam 

(questões g, h), invertendo as respostas. Acreditamos que tal erro ocorreu por 

desatenção no momento da resposta, ou por confusão entre os movimentos, ou seja, 

não saber diferenciar o que seja transladar e rotacionar. 
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Nas descrições, todos os pares comentaram corretamente os dois movimentos, 

inclusive a dupla que havia errado a resposta na questão referente. As durações dos 

dois movimentos também foram citadas pela maioria, apenas 01 não citou. O sentido 

de rotação foi citado por 7 duplas. Quanto ao que cada movimento causa, das duas 

duplas que erraram dizendo que a translação causa os dias e as noites e a rotação 

causa a duração dos anos, uma manteve a resposta errada e a outra não comentou. 

Consideramos, então, 07 comentários abrangentes corretos, 04 parciais 

corretos e 01 parcial incorreto. 

 

- Verificando as estações do ano 

Nas questões para orientação, iniciando com a questão (a) sobre a maior ou 

menor incidência da radiação solar nos hemisférios, todos responderam corretamente 

relacionando a incidência solar com a inclinação da Terra. 

Perguntados sobre qual dos hemisférios recebia mais radiação nas posições 

da Terra ao longo de sua translação à direita e a esquerda na tela da simulação 

(questões b, d), uma dupla não respondeu, a maioria respondeu corretamente, mas 

desses, um terço não explicou o porquê. Quanto à definição da estação, em cada 

posição (questões c, e), duas das duplas não responderam, outra inverteu as estações 

e a maioria acertou. Quanto à relacionar as quatro estações no hemisfério Sul com as 

respectivas posições da Terra na tela da simulação: direita, acima, esquerda, abaixo 
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(na questão f),duas duplas não responderam, uma dupla inverteu os pólos, outra 

respondeu errado e as demais acertaram. 

Provavelmente, as questões não respondidas foram devido a desleixo dos 

alunos, e as respostas erradas podem ser consequência da confusão que alguns 

alunos fazem dos sentidos de direita e esquerda e do desconhecimento do conceito 

de hemisfério. Finalizando, todos responderam acertadamente as datas aproximadas 

dos solstícios e equinócios no hemisfério Sul (questões g, h, i, j), indicando que 

relacionaram tais fenômenos com os inícios das estações. 

Nos comentários, todos identificaram as estações do ano corretamente, suas 

durações. Quanto aos períodos de ocorrência das estações, uma dupla citou que o 

inverno vai de julho à outubro. Muitos citaram somente a translação como sendo a 

causa das estações (04 duplas), o que consideramos ser parcialmente correto; outros 

incluíram a maior incidência do Sol em um hemisfério, o que julgamos correto, apesar 

de apenas uma dupla citar a inclinação da Terra, provavelmente porque o fenômeno 

não tenha sido enfatizado nas questões. Nos comentários não foram abrangidos todos 

os assuntos tratados nas questões. Acreditamos que o fato se deveu a esse assunto 

ser mais abrangente, aliado à constatação de que os alunos estão ainda pouco afeitos 

ao hábito da escrita. 

Assim, consideramos 07 comentários parciais corretos e 05 parciais incorretos. 
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– Verificando as fases da lua 

Nas questões para orientação, inicialmente inquiridos sobre quais são as fases 

da lua (questão a), evidentemente os alunos utilizaram também seus conhecimentos 

prévios para responder corretamente. Todos acertaram. Quanto à sequência em que 

aparecem no céu, apenas duas duplas a definiram, a maioria colocou fora de ordem, 

provavelmente porque tal quesito não foi solicitado na pergunta. 

Quanto às causas das fases da Lua (questão b), a maioria (7 duplas) respondeu 

corretamente associando os movimentos de translação da Lua em torno da Terra e 

da Terra em torno do Sol. Duas duplas citaram apenas o movimento de translação da 

Terra, outras duas erraram ao definir a causa como sendo a rotação da Terra (parece 

que aqui ainda persiste a confusão entre translação e rotação) e uma outra também 

errou com uma resposta aparentemente simplória (movimento da Lua). Ao serem 

solicitados para identificar na simulação a fase da Lua em cada posição por ela 

ocupada: direita, esquerda, à frente, atrás da Terra (questão c) durante a translação 

em relação à Terra e o Sol, nove (09) duplas o fizeram corretamente, uma delas trocou 

a Lua cheia por nova e duas delas minguante por crescente. É provável que tenham 

confundido, mais uma vez, direita e esquerda, à frente e atrás, relativamente. 

Souberam diferenciar as fases cheia e nova (questão d) e compreenderam bem 

porque a fase minguante é vista por nós como um D e a crescente como um C, pois 

todos acertaram as respostas (questões e, f). 

Quanto aos períodos em que aparecem a Lua Cheia e a Nova (questão g), a 

maioria acertou (Lua Cheia, à noite, Lua Nova, de dia). Uma dupla não respondeu, 

para outra dupla a Lua Nova aparece de madrugada e para uma terceira, somente à 

tarde. 

Oito (08) duplas entenderam que a face oculta da Lua é motivada pelos seus 

movimentos de rotação e translação (questão h). Das restantes, uma citou apenas o 

movimento de translação, outra o de rotação, uma respondeu que não bate sol na 

face oculta (deve ter confundido oculta com iluminada) e uma não respondeu. 
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Já nas descrições, podemos considerar que três (03) foram abrangentes e 

corretas, outras três (03) foram parciais e corretas, quatro (04) foram parciais e 

apresentaram erros e duas (02) não comentaram. Novamente, reforça-se a 

constatação de que muitos alunos não têm o hábito da escrita.  

 

– Verificando os eclipses do Sol e da Lua 

Nas questões direcionadas, sobre em que situação ocorre o eclipse do Sol (a, 

b), dez (10) duplas responderam corretamente, quando a Lua está entre a Terra e o 

Sol, uma dupla confundiu eclipse solar com o Lunar (“quando a Terra tampa a Lua”) e 

uma não respondeu. 

Quanto à fase da Lua em que ocorre o eclipse do Sol (questão c), a maioria 

respondeu na Lua Nova, uma dupla respondeu erroneamente na Lua cheia e uma 

dupla não respondeu. 

Perguntados sobre se o eclipse solar ocorria em toda fase da Lua Nova 

(questão d), a maioria respondeu que não (10), indicando que compreenderam as 

órbitas da Lua em torno da Terra e do sistema Terra-Lua em torno do Sol e a 

necessidade do alinhamento entre os três astros para a ocorrência do fenômeno. E, 

ao que parece, duas duplas não entenderam o fenômeno, pois uma respondeu sim e 

outra não respondeu. 
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Quanto ao eclipse da Lua (questão e), a quantidade de respostas certas, 

erradas e não realizadas permaneceu a mesma. O fato do eclipse da Lua ocorrer na 

sua fase cheia (questão f) foi respondido pela maioria, sendo que, novamente, duas 

(02) duplas não responderam.  

Embora todos tenham notado na simulação a ocorrência dos dois eclipses, 

inclusive com alguns alunos contando a quantidade de ocorrências (03 da Lua e 02 

do Sol), três (03) duplas não responderam a pergunta (questão g) sobre em qual 

posição da tela ocorreram os eclipses e duas (02) duplas deram resposta confusa, 

talvez por falha ou não entendimento da orientação dada (direita, esquerda, acima e 

abaixo). 

Quanto às descrições, julgamos 03 abrangentes e corretos, 05 parciais e 

corretos, 01 abrangente mas com incorreções, 01 parcial incorreto e 02 não 

responderam. 

 

Pode se dizer que foi um bom resultado em relação ao entendimento do 

fenômeno, mas não satisfatório quanto à sua descrição, pois esta foi parcial em sua 

maioria. 
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SESSÃO 2: O NOSSO SISTEMA SOLAR 

 

– Conhecendo Corpos Celestes do nosso Sistema Solar 

Iniciamos com a questão (a) sobre o que seriam meteoros. Todos os alunos, 

sem exceção, compreenderam que o fenômeno observado é um efeito luminoso, “uma 

luz produzida”, resultado da queima de matéria (“que pegam fogo”) ao entrar na 

superfície terrestre (“ao cair na Terra”). Também todos souberam diferenciar (questão 

b) meteoroides (“sujeira no espaço, resto de outros planetas, antes de chegar na 

Terra”) de meteoritos (“sobra de meteoroides, pedaços menores, que chegam à 

superfície terrestre”), como também definir (questão c) o que é um cometa (“igual 

meteoroide”, “gelo sujo formado de gás carbônico e materiais sólidos, poeira”, “sobras 

dos planetas gasosos’’, “emitem luz quando passam perto do Sol’, “formados por 

grãos sólidos a baixas temperaturas que se desprendem, produzindo chuvas de 

meteoros”). 

Quanto às descrições realizadas, consideramos 04 abrangentes e corretas, 04 

parciais e corretas, 01 abrangente incorreta e 01 não realizada. 

 

Como em outras descrições, a maioria dos alunos não tem o hábito de 

escrever, daí a maior quantidade de descrições parciais. 
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- Conhecendo os Planetas do nosso Sistema Solar 

Perguntados sobre as características que definem um planeta (questão a), a 

maioria (5 duplas) respondeu de acordo com o vídeo: grande, redondo e com órbita 

livre (sem outros corpos), 03 duplas responderam redondo com grandes dimensões, 

01 dupla citou apenas grandes dimensões e outra não respondeu. Acreditamos que 

as respostas incompletas ou não dadas foram devido à falta de atenção durante a 

exibição do vídeo, que deixava clara a definição de planeta. Sobre a quantidade e 

quais seriam os planetas (questão b), todos acertaram, citando-os na sequência da 

distância em relação ao Sol (08 duplas) e fora da sequência (02 duplas), não exigida 

na questão. Oito duplas responderam corretamente (questão c) os planetas Mercúrio 

e Netuno como, respectivamente, o mais próximo e o mais distante do Sol. Duas 

duplas citaram Marte como o mais distante, o que não conseguimos entender, visto 

que ambas acertaram a sequência dos planetas. Também 08 duplas acertaram 

(questão d) os dois planetas mais próximos da Terra (Vênus e Marte), mas duas 

erraram ao responderem Mercúrio e Vênus e Urano e Netuno. Tais erros foram 

cometidos provavelmente por desatenção na exibição do vídeo; também a sequência 

de apresentação dos planetas no vídeo pode ter influenciado no erro quando, ao 

apresentar os planetas, deixa para comentar sobre a Terra após todos os outros. Na 

questão (e), o maior planeta do Sistema Solar (Júpiter) foi respondido por todos, mas 

ocorreram equívocos na resposta do menor planeta: duas duplas citaram Urano e 

outras duas citaram Netuno. Cremos, mais uma vez, que por falta de atenção na 

exibição do vídeo. Quanto aos períodos maior e menor de translação ao redor do Sol 

(questão f), todos acertaram os planetas (Netuno e Mercúrio, respectivamente), 

exceto uma dupla que não respondeu, talvez por esquecimento ou desleixo. E, 

finalizando (questão g), o Sol foi a resposta (correta) dada por oito (08) duplas para o 

a única estrela do nosso Sistema Solar, portanto, único corpo celeste com luz própria. 

Duas (02) duplas não responderam, talvez por que a resposta não estava no vídeo 

exibido, exigindo um pequeno raciocínio, o que parece, não foi feito. 

Consideramos 05 descrições parciais e corretas, 02 abrangentes mais com 

incorreções e 03 não foram realizadas. 



95 

 

Acreditamos que a maioria entendeu o assunto, mas julgamos insatisfatórias 

as descrições realizadas, o que ratifica nossa opinião de que o hábito da escrita 

precisa ser desenvolvido em sala de aula. 

 

– Verificando a localização do Sistema Solar na Via-Láctea 

Após assistirem o respectivo vídeo e perguntados sobre o que seria uma 

galáxia (questões a, b), a maioria respondeu “um conjunto de estrelas”, porém duas 

duplas não responderam. Não conseguimos entender a causa disso, pois a 

informação foi mencionada repetidamente no vídeo. Da mesma forma, não achamos 

explicação para o fato de duas duplas não responderem à questão (c) sobre em qual 

galáxia se encontra o nosso Sistema Solar, pois a resposta está no próprio título da 

atividade. As demais duplas acertaram a resposta. A posição do nosso Sistema Solar 

na galáxia (questão d), entre o centro e a periferia, foi respondida corretamente por 

sete (07) duplas. As outras três (03) duplas que não deram resposta podem não ter 

prestado atenção na intervenção do professor para mostrar a localização do Sol e os 

planetas na galáxia, durante a exibição do vídeo, que não fornece tal informação. O 

mesmo deve ter sido o motivo pelo qual a maioria não respondeu ou respondeu 

negativamente à pergunta (questão e) sobre o movimento de translação do Sistema 

Solar em torno do centro da galáxia. Somente três (03) duplas responderam que o Sol 

e os planetas transladam. 



96 

Quanto às descrições, oito (08) duplas definiram o que é uma galáxia e citaram 

que a nossa galáxia é a Via Láctea e sete (07) duplas descreveram a posição do 

Sistema Solar dentro dela. Com isso, julgamos 08 descrições parciais corretas. Duas 

duplas não fizeram a descrição. 
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Avaliamos que os alunos entenderam o assunto, mesmo as duplas que não 

fizeram a descrição, pois julgamos que a não execução da tarefa aconteceu, talvez, 

por falta de motivação. 

 

SESSÃO 3: GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

 

- Verificando a Presença da Força Gravitacional Universal 

Após observar na simulação do Phet a Terra orbitando em volta do Sol e a Lua 

(ou o satélite artificial) em torno da Terra, os alunos (todos) responderam (questão a) 

que a força gravitacional era a responsável pelas órbitas. 

Quanto às características da força gravitacional (questões b, c, d) em cada uma 

das situações (Terra-Sol; Lua-terra; satélite-Terra) a maioria respondeu corretamente, 

dizendo que eram de mesma natureza, em cada situação tinham a mesma intensidade 
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(ação e reação), mas eram de diferentes intensidades de uma situação para outra. 

Apenas uma dupla respondeu que as forças eram de natureza diferente, uma outra 

respondeu que nas três situações tinham a mesma intensidade e três delas 

responderam que numa mesma situação as forças não eram de mesma intensidade. 

Acreditamos que tais enganos foram devidos ao não entendimento do que seria 

mesma natureza e mesma intensidade e também a uma possível falta de atenção dos 

alunos, visto que a simulação deixa claro as intensidades das forças. 

Na questão (e) que pergunta o que aconteceria com a ausência da força da 

gravidade, a maioria respondeu corretamente, apenas variando o linguajar; ”os corpos 

celestes iriam embora para o espaço”, “não haveria órbitas”, “sumiriam”, ‘ficariam 

desordenados; e suas trajetórias (questão f) seriam “em linha reta”, “subiriam”, “não 

teriam trajetória” (órbita). Quanto às pessoas, aos objetos (questão g), esses “sairiam 

flutuando”. Apenas uma dupla respondeu erradamente, dizendo que sem a força 

gravitacional, os corpos celestes iriam colidir. 

Consideramos oito comentários parciais e corretos, um abrangente e incorreto 

e um parcial e incorreto. 
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- Por que os corpos celestes “não caem”? 

Na pergunta (a) porque os corpos celestes “não caem”, a maioria entendeu que 

a velocidade adequada do satélite aliada a força gravitacional, mantinham os corpos 

em órbita. Compreenderam (questões b, c), através da simulação de lançamento do 

satélite que se a velocidade for “pequena” ou nula, o satélite irá cair; se for “adequada”, 

ele entrará em órbita e, se for “grande”, irá para o espaço. Apenas uma dupla 

respondeu que “o satélite fica em órbita porque uma velocidade adequada mantém 

uma força centrípeta para fazê-lo girar em torno da Terra”. Supomos que esses alunos 

já haviam lido sobre o assunto ou responderam a questão após a sistematização da 

aprendizagem do tema, no final da aula, quando citamos a força gravitacional agia 

como uma força centrípeta, dependente da velocidade do satélite, da sua massa e do 

raio de sua órbita, tal qual uma pedra girando, presa a um fio. 

Quanto aos comentários sobre o assunto, consideramos todos corretos, porém 

parciais, mostrando que a simulação cumpriu seu papel de boa mediadora no ensino 

deste tópico. Os detalhes de abrangência do conhecimento podem ser alcançados na 

sistematização do conteúdo. 
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- Variação da Força Gravitacional 

Na questão (a) de como varia a força gravitacional entre dois corpos, a maioria 

entendeu que são forças de atração, de mesma intensidade, diretamente proporcional 

à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância que os separa. Duas 

duplas responderam que não eram de mesma intensidade, levando-nos a crer que o 

conceito de intensidade não está claro para alguns. Uma dupla não respondeu à 

questão (b) da variação da força com as massas e as distâncias entre os corpos, 

talvez por esquecimento, ou descaso, tendo em vista que todas as demais duplas 

responderam corretamente. 

Ficou claro para todos que as forças gravitacionais de atração entre os corpos 

aqui na Terra são pequenas em relação às de interação entre os corpos celestes 

(questão c), devido às pequenas massas de nossos corpos comparadas às dos 

corpos espaciais. Pensamos que o problema do entendimento da palavra intensidade 

não aconteceu desta feita porque a pergunta utilizou os termos “grande, média ou 

pequena intensidade”, realçando o aspecto de medida, tamanho, da força. (“As forças 

de atração entre os corpos são forças de grande, média ou pequena intensidade, 

comparadas com as forças gravitacionais entre corpos celestes? ”). Quanto ao cálculo 

da força gravitacional (quesito d), após uma intervenção nossa explicando como 

proceder, todos conseguiram fazer o cálculo para duas massas e distâncias dadas, 

comparando com o resultado dado pela simulação.  

Nas descrições, observamos que 03 textos foram abrangentes e corretos, 06 

parciais e corretos e 01 parcial com incorreção. Um bom resultado quanto ao 

entendimento do assunto, mas insatisfatório quanto ao conteúdo descrito. 
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- Força da gravidade ou força peso (P) 

Perguntados sobre o que seria força da gravidade ou força peso (questão a), 

todos responderam que é a força exercida pela Terra sobre um corpo, porém três 

duplas não citaram força gravitacional, o que nos levou a admitir que não houve um 

completo entendimento de que são a mesma força, haja visto que praticamente 

metade dos alunos responderam não à pergunta se força gravitacional e força da 

gravidade ou força peso eram a mesma força. Pareceu também que metade dos 

alunos não conseguiu relacionar a fórmula de cálculo da força gravitacional (questão 

b), utilizando a constante gravitacional, a massa e o raio terrestres, à fórmula do 

cálculo da força Peso (P=m.g), embora a tela apresentada mostrasse tal 

relacionamento. Porém, à exceção de duas (02) duplas, todas responderam (questão 

c) que a força gravitacional e a força da gravidade ou força peso são uma mesma 

força. De qualquer modo, a semelhança das forças foi reforçada na sistematização da 

aprendizagem e esperamos que a dúvida tenha sido sanada. 

Já nas descrições realizadas, o resultado pode ser considerado satisfatório, 

pois a maioria (07 duplas) indicou que a força da gravidade ou foça peso é “a força 

gravitacional exercida pela Terra sobre um corpo ou objeto nela situado”, o que 

avaliamos como abrangentes e corretas. Duas (02) duplas escreveram que “força da 

gravidade ou força peso é a força gravitacional”, considerada descrições parciais e 

corretas e uma (01) dupla não respondeu. 
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- Diferença entre massa e peso 

Na diferenciação entre massa e peso (questões a, b, c, d, e), parece que a 

maioria entendeu que são grandezas físicas diferentes (massa é medida de 

quantidade de matéria e peso é medida da força que a Terra exerce sobre o corpo) e 

se relacionam pela aceleração da gravidade (apenas uma dupla não respondeu sobre 

essa relação, apesar de estar mostrada na tela referente). A existência da 

diferenciação entre essas duas grandezas físicas foi reforçada pela exibição em tela 

dos instrumentos que as medem (balanças e dinamômetros) e da apresentação de 

suas unidades de medidas (quilograma e Newton). Para reforçar nossa certeza de 

que houve entendimento da diferenciação, a maioria determinou corretamente sua 

massa e seu peso na Lua, com exceção de uma dupla que não respondeu a questão. 

Quanto aos comentários, entendemos que 09 deles foram parciais e corretos e 

01 parcial e incorreto. Um bom resultado no entendimento da diferença entre as duas 

variáveis, se considerarmos que os alunos não esgotam um assunto ao realizar uma 

descrição. 
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5.3.3. Avaliação para Verificação da Aprendizagem (pós-teste) 

 

A segunda avaliação foi representada por um pós-teste, para avaliar se a 

aprendizagem foi significativa, se houve retenção do conteúdo estudado. Essa 

avaliação foi realizada fora da aplicação do produto, ou seja, em um momento 

posterior às aulas onde foram feitas as atividades (aproximadamente duas semanas 

depois da aplicação). As perguntas e respectivas respostas estão descritos a seguir. 

- Movimentos da Terra 

A) Quais os dois principais movimentos da Terra? 

A esta questão todos (14) responderam corretamente, identificando a rotação 

e a translação como os principais movimentos do planeta. 

 

B) Qual deles é responsável por acontecer os dias e as noites? e qual deles 

determina o período de 1 ano? 

Todas as respostas corretas (Rotação e Translação, respectivamente). 
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- Estações do Ano. 

C) Por que acontecem as estações do ano, ou seja, por que quando é verão 

num hemisfério, é inverno no outro? 

Todas as respostas apontaram como causa a intensidade dos raios solares em 

uma parte do planeta (“Os raios solares são mais intensos em um lado específico da 

Terra”, “Durante um período do ano uma parte recebe mais sol do que outra”), sem 

explicar a causa da maior intensidade. Quatro (4) alunos explicaram a intensidade 

solar como do movimento de translação da Terra ao redor do Sol (“Devido ao 

movimento de translação ao redor do Sol, a Terra recebe os raios com maior 

intensidade em um dos hemisférios”) e três (03) alunos citaram o eixo inclinado da 

Terra. (“Os raios solares são mais intensos em um lado específico da Terra, por causa 

do seu eixo inclinado”). Nenhum aluno respondeu as duas causas conjuntamente, o 

movimento de translação e a inclinação da Terra. 

 

- As Fases da Lua 

D) Quais as fases da Lua, na sequência em que aparecem no céu? 

Todas as respostas foram corretas: nova, crescente, cheia e minguante. 

 

E) Por que ocorrem as fases da Lua? 

A maioria (09) respondeu os movimentos de translação em torno da Terra e 

rotação em torno do seu eixo. Dois (02) responderam devido aos movimentos da Terra 

e da Lua em torno do Sol. Dois (02) responderam devido aos movimentos da Lua em 

torno da Terra e do Sol e um (01) “por causa do movimento da Terra e da Lua”. 

 

F) Por que a Lua apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra? 
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Dez (10) responderam como única causa o movimento de rotação que a Lua 

faz (“Por causa do movimento de rotação que a Lua faz”; “Porque a Lua também gira 

em torno dela mesma). Um (01) outro respondeu: “Por que a Lua gira em torno de si 

mesma e em volta da terra, mostrando assim apenas uma face. Um (01) outro 

respondeu: “Por que a Lua gira em torno de si mesma e em volta da terra, mostrando 

assim apenas uma face.” E um (01) terceiro: ”Por que a lua faz simultaneamente os 

três movimentos e por ela girar em seu próprio eixo, nós só visualizamos uma face”. 

 

- Eclipses do Sol e da Lua 

G) Como ocorrem os eclipses do Sol e da Lua? 

Onze (11) alunos responderam corretamente as duas espécies de eclipses. 

Das três (03) respostas incorretas, dois (02) disseram que “no eclipse solar a Terra 

fica entre o Sol e a Lua e no lunar a Lua fica entre o Sol e a Terra“, e um (01) respondeu 

que “no eclipse lunar a Lua fica entre o Sol e a Terra“. 

 

- O Sistema Solar 

H) Quais os planetas do nosso Sistema Solar? 

Todas as respostas corretas, sendo que cinco (05) alunos ordenaram os 

planetas a partir do Sol.  

 

I) Qual é a única estrela do nosso Sistema Solar? 

Todos responderam corretamente. 

 

J) Cite outros corpos celestes do nosso Sistema Solar. 

Nenhum aluno apresentou uma resposta completa. A maioria (07) citou 

cometas e asteroides, três (03) citaram cometas e meteoros, dois (02) responderam 

planetas e cometas e outros dois (02) apenas cometas. 
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- Gravitação universal 

K) Comente sobre a atuação da Força Gravitacional Universal. 

Foram consideradas apenas três (03) respostas corretas, que citaram a atração 

entre os corpos exercida pela Força Gravitacional. Quatro (04) respostas citaram a 

Força gravitacional como sendo a força “que segura os objetos e as pessoas na 

Terra”, “que equilibra tudo, corpos celestes, pessoas, objetos para que as mesmas 

não fiquem soltas no espaço, sem direção”, ”que faz os corpos celestes não sumirem 

no espaço“, e “que faz os seres não caírem nem sumirem no espaço”. Outras sete 

(07) respostas foram completamente erradas, com a maioria citando como “uma força 

que não deixa os corpos caírem”. 

 

L) O que é Força da gravidade ou Força Peso? 

A maioria (11 alunos) respondeu de maneira considerada aceitável como sendo 

a força exercida pelo planeta nos corpos próximos à sua superfície, embora algumas 

respostas não tenham sido exatas, apesar de conceitualmente corretas, como por 

exemplo, “é a força exercida num corpo na Terra“, “é a força exercida em todos na 

Terra“. Dois (02) alunos responderam erroneamente, dizendo que “é a medida da 

nossa massa no espaço“ e “é a medida da nossa massa no espaço (ex. na Lua), em 

Newtons”. 

 

M) Qual a diferença entre Peso e Massa? 

Consideramos doze (12) respostas corretas, tais como; “Massa – medida na 

balança. Peso- obtido por conta, utilizando para isso a nossa massa”, “Peso – é a sua 

massa em relação à gravidade. Pode variar de acordo com a gravidade presente. 

Massa - é a quantidade de matéria que um corpo possui. É sempre a mesma“, “Peso 

- é medido pelo dinamômetro, sendo então como a força da gravidade. Massa - é 

medida na balança, sendo assim massa corporal“. Duas (02) respostas foram erradas: 
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“Massa - é o que exerce num corpo; é medida em kg. Peso – é a massa que um corpo 

exerce quando se há gravidade (no espaço)” e “Peso e massa são coisas diferentes”. 

O quadro abaixo compara os resultados do pós-teste com os do pré-teste. 

AVALIAÇÃO DA RETENÇÃO DO APRENDIZADO 

  

TÓPICO % DE ACERTO (pré-teste) % DE ACERTO (pós-teste) 

Principais Movimentos da Terra 31% 100% 

Estações do Ano 15% 50%** 

Fases da Lua 23% 93% 

Movimentos da Lua 31% 100% 

Eclipses 0% 78% 

Planetas do Sistema Solar 62% 100% 

Outros Corpos do Sistema Solar - 50% 

Atuação da Força Gravitacional 38% 50% 

Força da Gravidade ou Força Peso - 78% 

Diferença entre Peso e Massa 0% 86% 

**Todos citaram como causa a maior ou menor insolação solar, sem citar em 

conjunto os dois motivos do fenômeno. 

 

Acreditamos que esses resultados foram satisfatórios, pois houve uma melhora 

de conhecimento em relação ao verificado no Teste de Sondagem (pré-teste). Deve 

ser considerado que os alunos não tiveram nota nessa avaliação, isto é, o teste não 

teve um valor de bonificação. Certamente, o empenho deles seria maior se tal 

avaliação fosse valorada para fins de aprovação. Outro fato a destacar e a considerar 

é a dificuldade que a maioria dos alunos apresenta quando são requeridos a se 

expressarem pela escrita, ao invés de simplesmente marcar uma opção de resposta; 

é evidente a grande dificuldade que eles têm para redigir, já comentada quando 

analisamos as descrições realizadas por eles durante as atividades. Essa deficiência 

deve ser superada com tarefas em sala de aula envolvendo escrita. De qualquer 

forma, avaliamos que ocorreu alguma retenção do aprendizado referente ao conteúdo 

estudado. 
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5.3.4. Avaliação das Aulas e da Metodologia Utilizada 

Após a aplicação do produto nos três encontros, realizamos uma pesquisa para 

saber se os alunos gostaram da metodologia utilizada, se as aulas foram agradáveis 

e se eles adquiriram conhecimento. Para isso, foi solicitado que expusessem suas 

opiniões a respeito, de maneira livre, sem direcioná-los para as respostas. Foi 

explicado que poderiam também fazer críticas e sugestões de melhoria, assim como 

se identificarem ou não. 

Seguem as impressões escritas pelos alunos da turma: 

- A aula foi muito produtiva e rendeu bastante aprendizado. 

- Eu gostei dessa técnica de ensino-aprendizagem, uma forma diferente de 

ensinar e aprender, melhor do que da forma tradicional. 

- Foi muito importante, pois pode tirar algumas dúvidas e enriquecer o 

conhecimento. – Marina. 

- Muito enriquecedor e produtivo - Joice e Bruna. 

- Eu achei a aula muito produtiva e importante, pois pode nos auxiliar no futuro 

como professor - Thalys e Cristiane. 

- Foi interessante, pois pude rever conteúdos que não estavam bem 

esclarecidos e que agora pude compreender. 

- Gostei da aula, achei muito interessante, pois relembrei de vários assuntos já 

ensinados. 

- Foi bem interessante a aula, os vídeos motivaram bastante a turma - Marília. 

- As aulas foram ótimas, me fez aprender coisas que até então não tinha 

compreendido, e os vídeos me esclareceram muitas coisas - Júlia. 

- Adorei esse método de aula, pois após a explicação vinha exercícios de 

fixação. Nunca tive aula antes com você, e adorei essas duas aulas. Você é um ótimo 

professor - Mirelle Gurgel.  

- Tinha que ter explicado antes, ficou bem confuso. 

- Bom. Gostei do método. 
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6.0. CONCLUSÕES 

 

Nesta dissertação apresentamos a elaboração de uma sequência didática para 

a introdução aos conteúdos de Astronomia e Gravitação Universal para o ensino 

médio modalidade Normal. A sequência explora a observação e a interação dos 

alunos com imagens, vídeos e simulações e é constituída de atividades onde os 

alunos são instigados a responder sobre tópicos importantes relacionados aos 

conteúdos. Através de perguntas objetivou-se levantar e organizar o conhecimento 

prévio do aluno, buscando uma sequência que contenha organizadores prévios, 

conforme a Teoria de Aprendizado Significativo de Ausubel. Ao interagir com os 

vídeos e simulações, os alunos foram colocados em situação de observar se seu 

entendimento prévio suporta as observações a respeito do conceito, permitindo o 

crescimento conceitual acerca dos temas tratados. Buscou-se valorizar conceitos que 

constituem base importante para o exercício do magistério no Ensino Fundamental de 

Primeiro Ciclo (1º ao 5º ano), de forma dar a base necessária para que o ensino de 

Ciências ministrado por estas futuras professoras seja correto. 

A aplicação desse produto foi bem motivadora e agradável, porque foi uma 

maneira até então inédita para nós de ministrar uma aula de Física. Também foi para 

os alunos, conforme dito por eles próprios, assistir uma aula fora dos padrões 

tradicionais. Afinal, a aula expositiva com os alunos ouvindo passivamente foi 

substituída por outra, com uma maneira diferente do professor atuar, uma nova forma 

de agir, assumindo um papel de orientador do processo ensino-aprendizagem e com 

uma participação mais ativa dos alunos, interagindo com os objetos de aprendizagem 

e com seus colegas, com foco no entendimento do assunto apresentado. 

Quanto aos resultados obtidos, cremos que atenderam as expectativas, pois 

detectamos através do pós-teste um nível satisfatório de retenção de conhecimento. 

Entendemos que os resultados podem ser melhores, numa condição em que o 

professor aplicador do produto também é o responsável pela avaliação da turma, em 
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que serão atribuídas notas para os desempenhos dos alunos. Certamente, nessa 

situação, o empenho dos alunos será ainda maior tanto na participação das aulas 

quanto nas avaliações do ensino-aprendizado. 

Por outro lado, a aplicação deste produto evidenciou, e de certa forma 

confirmou, a grande dificuldade dos estudantes em expor por escrito suas ideias, 

pensamentos e conhecimentos. Constatou-se deficiências nas ordenações de ideias, 

nas concatenações dos assuntos tratados e uma certa “preguiça” para escrever, além 

dos já comuns erros gramaticais. Os exames de redação do ENEM têm mostrado esse 

problema persistente. Esse fato é preocupante, pois atrapalha bastante o processo de 

aprendizagem, constituindo-se num dos maiores entraves à formação cidadã. Então, 

é preciso direcionar esforços para melhorar essa importante habilidade requerida e 

uma das intenções do nosso produto é exatamente contribuir para tal. 

Ao finalizar esse trabalho, estamos certos da sua viabilidade de aplicação em 

outras salas de aula, por outros professores, aqueles que desejam mudar sua forma 

de lecionar, de interagir mais produtivamente com os alunos, de tornar sua aula mais 

dinâmica, menos cansativa para si e menos enfadonha para os discentes. Este 

produto pode ser útil principalmente para os docentes ainda inexperientes, no início 

de carreira (como serão os normalistas futuros professores) e também para docentes 

com pouco domínio de turma, ou para aqueles que lecionam para turmas em que o 

controle da disciplina tem sido mais difícil. Além disso, acreditamos que essa forma 

proposta de ensinar, utilizando imagens, pode auxiliar bastante o aprendizado de 

alunos com deficiência auditiva, em especial aqueles que foram alfabetizados na 

Linguagem de Sinais (LIBRAS), que têm dificuldade de compreender o que o 

professor fala e/ou escreve. Evidentemente, estamos cientes que adaptações nessa 

metodologia podem ser realizadas para situações que divirjam muito do ambiente em 

que foi aplicado, como por exemplo, em laboratórios de informática com cada aluno 

fazendo as simulações e interagindo com as imagens. Estamos cientes de que a 

aplicação deste produto foi bastante facilitada devido ao fato de ter sido dirigida a uma 

plateia dotada de um bom interesse e apresentando um comportamento adequado 

durante as atividades. De fato, as normalistas contribuíram bastante para o bom 
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desenvolvimento dos trabalhos. Já tínhamos experiência em lecionar para elas e 

sabemos que, com raras exceções, as normalistas são educadas, disciplinadas, 

persistentes, sempre procuram executar as tarefas que lhe são passadas. Muitas 

delas assim se comportam porque querem ser professoras, querem educar, ensinar, 

formar cidadãos. E sabemos que até pelo fato de quererem ser professoras, a maioria 

delas advém de famílias, de certa forma, com alguma estrutura familiar, onde a 

educação é valorizada, existem respeito e responsabilidade na educação dos filhos. 

Por outro lado, o curso de formação para o Magistério também precisa ser valorizado. 

O Curso Normal tem que seguir um caminho alternativo, deve preparar seus alunos 

para ensinar. Tem que ter currículo próprio, conjugado com a grade curricular das 

séries iniciais, tem que ter uma metodologia específica para ensinar Ciências para os 

menores. Tem que fazer com que as professoras reconheçam a importância da 

profissão e assumam atitudes de valorização de seu trabalho, adquiram a autoestima. 

Não pode seguir a trilha do ensino médio regular, que tem um caráter conteudista, ou 

seja, visa preparar os alunos para o vestibular e o Enem. Por este motivo, nossa 

proposta está ancorada na preocupação de formação do professor. Por tudo o que foi 

citado, é preciso investir na formação e no trabalho do professor do magistério inicial. 

As universidades, com os estudos de seus pesquisadores, poderiam dar maior 

suporte técnico tanto na formação desse professor quanto ao ensino das disciplinas 

do ensino fundamental, principalmente no de Ciências, através da realização de 

cursos de extensão e de atualização para os docentes (algumas universidades já os 

oferecem), da disponibilização de seus laboratórios para práticas experimentais, da 

confecção e divulgação de material didático, etc. Acreditamos que um ensino 

fornecendo uma base sólida aos pequenos  estudantes, certamente formaria jovens 

mais interessados e preparados para aprender Física. 

Outro ponto a se destacar nesta conclusão é que o planejamento da aula é 

imprescindível para o sucesso da aplicação deste produto. Aliás, uma das causas da 

persistência das aulas expositivas está, com certeza, na falta de planejamento da 

aula. A grande maioria dos professores não trabalha no regime de dedicação 

exclusiva, necessitando lecionar em várias escolas e com excessiva carga semanal 
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de aulas. Com isso, não planejam suas aulas e acabam, por comodidade, tornando 

as mesmas uma transmissão dos conhecimentos que já estão sedimentados em suas 

mentes, ou, no caso dos menos experientes, uma transmissão dos conhecimentos 

copiados dos livros. Assim, um planejamento detalhado da sequência de tratamento 

dos assuntos e do tempo destinado a cada um deles é fundamental, assim como na 

seleção de simulações, vídeos e imagens a serem trabalhados. Estes devem estar 

adequados ao público alvo. Também deve-se atentar para que as questões de 

orientação sejam bem elaboradas, fazendo com que conduzam os alunos a 

fornecerem respostas coerentes e que lhes tragam aprendizado do assunto em pauta. 

É preciso que todos os professores tentem inovar nas suas práticas em sala de 

aula. Sabemos que é difícil essa mudança, principalmente devido a essa ideia de 

professor transmissor já estar arraigada na nossa cultura escolar. Mas é preciso 

entender que essa mudança é essencial, principalmente nos dias atuais, em que os 

alunos são diferentes, a sociedade tem outros valores e a tecnologia evoluiu muito. 

Assim, mesmo com a já citada e reconhecida falta de tempo para se planejar as aulas, 

temos que nos esforçar para mudar nossa prática com o objetivo de sermos melhores 

professores e educadores, formarmos melhores cidadãos e, principalmente, para 

termos prazer em estar em sala de aula, ensinando. O esforço para mudar tem sua 

recompensa. 

Desta forma, acreditamos que o produto educacional proposto atende às 

demandas evidenciadas para o Curso Normal e pode ser considerado um instrumento 

de ensino potencialmente significativo, uma vez que motiva a participação do aluno 

em um contexto estruturado.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I: ROTEIROS DE ATIVIDADES (ALUNO) 

 

Caros alunos, 

Este roteiro de atividades foi elaborado para o estudo de astronomia. Ele está 

dividido em três partes, realizadas cada uma em um encontro de dois tempos de aula. 

Nele estão descritas as tarefas que vocês realizarão em cada uma das 

atividades planejadas para a aula. Basicamente, as tarefas consistem em observar 

uma imagem exibida pelo professor e responder às questões apresentadas que 

servirão de orientação para vocês, ao final de cada atividade, redigirem uma síntese 

do aprendizado sobre o tópico estudado. 

A imagem exibida poderá ser uma figura, um vídeo ou uma simulação 

animada, relacionados ao tópico em estudo. 

Na aula 1, estudaremos as consequências dos movimentos da Terra e da Lua, 

onde se pretende que os alunos aprendam sobre os fenômenos relacionados aos 

movimentos do nosso planeta e seu satélite natural, ratificando os seus 

conhecimentos sobre a existência dos dias e das noites e a contagem dos anos 

terrestres, verificando porque ocorrem as estações do ano (porque numa mesma 

época do ano é verão num lugar e inverno em outro), bem como porque acontecem 

as fases da lua e os eclipses Solar e Lunar. 

A aula 2 versará sobre o nosso Sistema Solar, listando e conceituando os 

corpos celestes que o gravitam, reforçando o conhecimento dos alunos sobre os 

planetas que o compõem e mostrando a localização e o movimento do Sol e os corpos 

em sua órbita, dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. 
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A aula 3 abrangerá alguns tópicos de aprendizagem referentes à Gravitação 

Universal, que inclui a atuação da força gravitacional entre os astros celestes e suas 

órbitas, as variáveis que determinam a intensidade dessa força, a sua atuação nos 

corpos próximos à superfície terrestre, quando ela é conhecida como força da 

gravidade ou força peso e, finalmente, a diferenciação entre massa e peso. 

Os respectivos Roteiros estão detalhados a seguir. 

 

Descrição do roteiro da Aula 1: Consequências dos movimentos da Terra e da 

Lua 

 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre os fenômenos relacionados 

aos movimentos do nosso planeta e seu satélite natural, ratificando os seus 

conhecimentos sobre a existência dos dias e das noites e a contagem dos anos 

terrestres, verificando porque ocorrem as estações do ano (porque numa mesma 

época do ano é verão num lugar e inverno em outro), bem como as fases da lua e os 

eclipses Solar e Lunar. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas 

na respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a existência dos dias, das noites e dos anos 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente os principais 

movimentos da Terra. Assista aos vídeos Rotação e Translação e a simulação Terra-

Sol-Lua, e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 
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Questões para orientação: 

a) O que é movimento de rotação terrestre? 

b) Qual o período (tempo gasto para dar uma volta) do movimento de rotação? 

c) Se no Brasil, o Sol “nasce” primeiro no litoral, qual o sentido do movimento 

de rotação (horário ou anti-horário)? 

d) Em qual período do dia a superfície terrestre esquenta mais? E por que? 

e) O que é o movimento de translação terrestre? 

f) Qual o período (tempo gasto para dar uma volta) do movimento de 

translação? 

g) Qual dos movimentos causa os dias e as noites? 

h) Qual dos movimentos define os anos? 

Com base nas respostas acima, descreva os principais movimentos da Terra. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Verificando as estações do ano 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

estações do ano, porque elas ocorrem e estão em oposição em cada um dos 

hemisférios (enquanto é verão num hemisfério, é inverno no outro; enquanto é 
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primavera num, é outono noutro); deverá também discorrer sobre os fenômenos que 

marcam o início de cada uma das estações. Assista ao vídeo Terra e a simulação 

Terra-Sol-Lua, e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Questões para orientação: 

a) A absorção da incidência da radiação solar é a mesma em toda a 

superfície terrestre exposta ao Sol? 

___________________________________________________________________ 

b) Em qual dos hemisférios ela é mais intensa na posição da Terra à direita 

mostrada na simulação? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Então, nessa situação, qual é a estação do ano em cada um dos 

hemisférios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Após aproximadamente 6 (seis) meses de translação da Terra ao redor 

do Sol, na posição à esquerda mostrada, em qual dos hemisférios ela será mais 

intensa? 

___________________________________________________________________ 

e) Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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f) Então, nessa situação, qual é a estação do ano em cada um dos 

hemisférios? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g) Em qual posição da Terra em relação ao Sol (direita, acima, esquerda e 

abaixo) ocorre o início de cada uma das estações verão, inverno, outono e primavera 

no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

h) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o solstício de verão (início do 

verão, dia mais longo do ano) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

i) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o solstício de inverno, (início do 

inverno, noite mais longa do ano) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

j) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o equinócio de outono (início do 

outono, onde dia e noite têm a mesma duração) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 

k) Em qual dia, aproximadamente, ocorre o equinócio de primavera (início 

da primavera, onde o dia e a noite tem a mesma duração) no hemisfério Sul? 

___________________________________________________________________ 
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Com base nas respostas acima, identifique cada uma das estações do ano, 

durante a translação da Terra ao redor do Sol, descrevendo porque elas ocorrem e os 

fenômenos que marcam seus inícios. 

 

 

 

ATIVIDADE 3: Verificando as fases da Lua. 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que apresente as quatro fases 

da Lua, porque elas acontecem, quais são as suas características; deve comentar 

também o fenômeno da face oculta da Lua. Assista aos vídeos Lua e Fases da Lua, 

bem como a simulação Terra-Sol-Lua, e responda as questões para orientação de 

forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) Quais as fases da Lua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que causa as fases da Lua? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) Qual a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol em que ocorre cada uma 

das fases cheia, nova, crescente e minguante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) Qual a fase da Lua que praticamente se vê toda uma face? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

e) Qual a fase da Lua que é vista como a letra D (de decrescente)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual a fase da Lua que é vista como a letra C? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

g) Em quais períodos do dia aparecem cada uma das fases nova e cheia da 

Lua? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

h) Sendo o período (duração) de revolução da Lua em torno da Terra igual ao 

período (duração) de rotação da Lua em torno do seu eixo (aproximadamente 28 dias), 

explique porque a lua apresenta a mesma face para a Terra, ficando a outra face 

oculta?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Com base nas respostas acima, descreva as fases da Lua, porque elas 

acontecem, suas características. Explique porque uma face da Lua não pode ser vista 

da Terra. 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua. 

 

Tarefas: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os eclipses do 

Sol e da Lua e as causas de suas ocorrências; deverá explicar também porque eles 

não ocorrem todos os meses. Assista a simulação Terra-Sol-Lua, e responda as 

questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) Qual o período de translação (duração de uma volta) do sistema Terra-Lua 

em torno do Sol? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Em que situação ocorre o eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) Em qual fase da Lua ocorre o eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Em toda fase da Lua Nova ocorre eclipse do Sol? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Em que situação ocorre o eclipse da Lua? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Em qual fase da Lua ocorre o seu eclipse? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

g) Na simulação, entre quais das posições da Terra em relação ao Sol (direita, 

acima, esquerda, abaixo) ocorreu eclipse do Sol? E da Lua? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Com base nas respostas acima e na simulação Terra-Sol-Lua, descreva os 

eclipses, porque eles acontecem e porque eles não ocorrem todos os meses. 
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Descrição do roteiro da Aula 2: O nosso Sistema Solar 

 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre os corpos celestes que viajam 

pelo nosso Sistema Solar. Vai rever as posições dos planetas em torno do Sol, e saber 

diferenciar os outros corpos que vagueiam em torno dos planetas e da nossa única 

estrela, o Sol. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas na 

respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Conhecendo os Corpos Celestes do nosso Sistema Solar 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os demais 

corpos celestes que, além do Sol, os planetas e as luas, orbitam dentro do nosso 

Sistema Solar (asteroides, meteoroides, meteoritos e cometas) indicando as 

características que os definem. Assista ao vídeo “meteoros” e responda as questões 

para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) O que são meteoros? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b) O que é um meteoroide? E um asteroide? E um meteorito? Quais as 

características de cada um deles?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O que é um cometa? Quais as suas características? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões descreva as 

características dos corpos celestes meteoros, asteroides, meteoroides (asteroides 

menores), meteoritos e cometas. 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Conhecendo os Planetas do nosso Sistema Solar 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva os planetas que 

compõem o nosso sistema Solar, listando as características que definem um corpo 

celeste como planeta. Assista ao vídeo “planetas” e responda as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 
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a) Quais as características que definem um corpo celeste como planeta? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Quantos planetas existem atualmente em nosso Sistema Solar? E quais são 

eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Qual o planeta mais próximo do Sol? E o mais distante? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Quais os dois planetas mais próximos da Terra? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) Qual o maior planeta do Sistema Solar? E qual o menor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual dos planetas tem o maior período de translação em torno do Sol? E qual 

deles tem o menor período de translação? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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g) Qual o único corpo celeste (a única estrela) do nosso Sistema Solar que 

possui luz própria?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões descreva os 

planetas do nosso Sistema Solar, bem como as características que determinam um 

corpo celeste como planeta. 

 

 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a localização do Sistema Solar na Via-Láctea 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a galáxia onde 

se encontra o nosso Sistema Solar, definindo previamente o que seja uma galáxia. 

Assista ao vídeo “Via Láctea” e responda as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 

 

a) O que é uma galáxia?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b) Qual é a ordem de grandeza da quantidade de estrelas em uma galáxia 

(centenas, milhares, milhões, bilhões)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Em qual galáxia se encontra o nosso Sistema Solar?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

d) Em qual posição aproximada o Sistema Solar se localiza na Galáxia: no 

centro, entre o centro e a periferia, na periferia? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

e) O Sistema Solar (Sol, planetas, luas e outros corpos celestes) têm 

movimento de translação em torno do centro da galáxia?  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Com base no vídeo apresentado e nas respostas das questões, descreva o que 

é a Via Láctea, bem como o posicionamento e a movimentação do nosso Sistema 

Solar dentro dela. 
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Descrição do roteiro da Aula 3: Gravitação universal 

 

OBJETIVO: Nesta aula, você vai aprender sobre a Força Gravitacional 

Universal, verificando a presença da mesma na interação entre dois corpos, seja na 

superfície terrestre, seja no espaço celeste, nas órbitas dos astros. Irá compreender 

que a Força da Gravidade ou Força Peso é um caso particular da Força Gravitacional 

Universal e que Força Peso e massa têm significados distintos. 

Para isso, você deverá observar com atenção as simulações em vídeo e as 

figuras apresentadas e realizar as tarefas propostas. 

Ao redigir os textos, oriente-se pelas questões referentes ao tema, descritas na 

respectiva atividade e procure escrever com suas próprias palavras. 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a presença da Força Gravitacional Universal 

 

TAREFAS: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a atuação da 

Força Gravitacional Universal na interação entre o Sol e a Terra e entre a Terra e seu 

satélite natural (a Lua) ou um satélite artificial. Assista à simulação “Gravidade e 

Órbitas” e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 
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a) O que faz a Terra orbitar em volta do Sol e a Lua (ou o satélite artificial) 

orbitar em torno da Terra? O que existe de comum nas três situações? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) As forças que atuam nos corpos, nas situações mostradas são de mesma 

natureza? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) As forças que atuam nos dois corpos de uma mesma situação têm a mesma 

intensidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d) As forças que atuam nas três situações mostradas têm a mesma 

intensidade? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e) O que aconteceria com a Terra, os planetas, a Lua e o satélite se não 

existisse a Força Gravitacional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

f) Qual seria a trajetória do desses corpos sem a Força Gravitacional? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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g) Sem a Força Gravitacional, o que aconteceria com um objeto qualquer? E 

com você, e as pessoas? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Com base na simulação apresentada e nas respostas das questões, descreva 

a atuação da Força Gravitacional nos movimentos da Terra ao redor do Sol, e da Lua 

e do satélite ao redor da Terra. Descreva também as consequências da ausência 

dessa força no Universo. 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: Verificando porque os corpos celestes “não caem” 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva porque um 

objeto (satélite) em órbita “não cai” na Terra e nem vai para o espaço infinito (assim 

como acontece com a Lua orbitando a Terra e esta orbitando o Sol). Assista à 

simulação “Gravidade e Órbitas” e responda as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 
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a) Por que a Terra, a Lua e o satélite se mantêm em órbita (não “caem” nem 

vão para o espaço infinito)? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) O que aconteceria se as velocidades de suas respectivas órbitas 

diminuíssem? E se aumentassem? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Nos diversos lançamentos simulados do satélite, por que ora ele cai na 

superfície terrestre como todo objeto abandonado do alto, ora ele entra em órbita ao 

redor da Terra, ora ele vai para o espaço? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Com base na simulação “Gravidade e Órbitas” do aplicativo Phet, e nas 

questões orientadoras, descreva os movimentos dos corpos celestes em órbita 

quando se varia a intensidade do vetor velocidade. 

 

 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a variação da Força Gravitacional entre dois corpos 
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TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva como varia as 

Força Gravitacional Universal entre dois corpos quaisquer. Assista à simulação “Força 

Gravítica” e responda as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 

 

a) As intensidades das forças que m1 aplica em m2 e que m2 aplica em m1 são 

iguais? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) O que acontece com as forças gravitacionais quando: 

- variamos (aumentamos ou diminuímos) as massas dos corpos? (notar esforço 

dos bonequinhos)? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- variamos (aumentamos ou diminuímos) a distância entre os dois corpos? 

(notar esforço dos bonequinhos)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) As forças de atração entre os corpos são forças de grande, média ou 

pequena intensidade, comparadas com as forças gravitacionais entre corpos 

celestes? Por que? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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d) Calcule a Força Gravitacional FG entre dois corpos de massas iguais a 100 

kg, distantes 4 metros um do outro. Utilize a expressão FG= G. m1.m2/d2, onde G = 

6,67.10-11 N.m2/kg2, m1 e m2 representam as massas dos corpos e d a distância entre 

eles. Compare o resultado com o exibido na simulação. 

 

 

 

 

e) Com base na simulação “Força Gravítica”, nas questões respondidas e no 

cálculo efetuado, descreva como ocorre a variação da Força Gravitacional na 

interação entre dois corpos e como ela é calculada. 

 

 

 

ATIVIDADE 4: Força da gravidade ou força peso (P) 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva o conceito de 

Força da Gravidade, também denominada Força Peso, como ela é calculada e qual a 

relação dela com a Força Gravitacional Universal. Observe a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto.  

 

Questões para orientação: 
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a) O que é Força da Gravidade ou Força Peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Como se calcula a Força da Gravidade ou Força Peso entre a Terra e um 

corpo na sua superfície? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) A Força Gravitacional e a Força da Gravidade ou Força Peso são a mesma 

força? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Com base na figura “Força da Gravidade ou Força Peso”, e nas respostas das 

questões, descreva a Força da Gravidade também chamada de Força Peso. 

 

 

 

ATIVIDADE 5: Diferenciando Peso e Massa 

 

TAREFA: Você deverá redigir um pequeno texto que descreva a diferença entre 

as grandezas físicas Peso e Massa. Para isso, observe a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto. 

 

Questões para orientação: 
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a) O que é massa? O que é peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Qual a relação entre massa e peso? São grandezas físicas iguais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Com qual instrumento se mede a massa? E com qual instrumento se mede 

o peso? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Qual a unidade de medida da massa? E qual a unidade de medida do peso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) Qual seria a sua massa e o seu peso na superfície da Lua (g=1,6 m/s2 )? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Com base na tela “Peso e Massa” e nas respostas das questões, descreva a 

diferença entre Peso e Massa. 
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APÊNDICE II: MANUAL DE APLICAÇÃO 

Caro professor, 

Esse tutorial destina-se a orientá-lo para a aplicação desse produto elaborado 

para o ensino e aprendizagem de alguns tópicos de Astronomia. Ele se destina ao 

ensino do tema prioritariamente para os alunos do Curso de Formação de Professores 

(Curso Normal), embora possa também ser aplicado para alunos do ensino médio, do 

Curso de Formação Geral. 

O que determinou o público alvo, alunos do Curso Normal, foi a necessidade 

que esses alunos têm de, além de adquirir os conhecimentos científicos necessários, 

conhecer novas sugestões de metodologias, novas formas de trabalhar em sala de 

aula, visando a participação ativa dos alunos, alternativas para as aulas expositivas. 

Afinal, eles terão uma missão provavelmente mais difícil do que a nossa, que é a de 

iniciar a educação em Ciências para os estudantes de tenra idade e, portanto, têm 

que estar bem preparados. E nós, professores de Física do ensino médio, desejamos 

que essa iniciação no estudo das Ciências seja bem-sucedida, para que tenhamos 

num futuro breve, alunos mais motivados para cursar nossa disciplina, mais 

interessados em compreender os fenômenos físicos. 

Esses tópicos foram escolhidos por julgarmos serem os mais prioritários dentre 

aqueles dispostos sobre o tema no Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ, referente à 

primeira série do Ensino Médio, modalidade Formação de Professores (Curso 

Normal). O que determinou a priorização foi a grade curricular do primeiro ciclo do 

ensino fundamental do nosso município que contém esses tópicos, a serem 

lecionados para as crianças pelas futuras professoras normalistas. Outro fator 

determinante para a escolha, foi o fato do tema, que passou a ser incluído mais 

recentemente no currículo oficial da educação estadual, apresentar conteúdos cujos 

conceitos ainda são interpretados erroneamente (as chamadas “concepções 

conceituais errôneas”) por muitos alunos e até por professores, conforme pesquisas 

feitas por estudiosos da área. 
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Nesta sugestão de metodologia, a tentativa é mudar a rotina de aulas 

expositivas, buscando a participação atuante dos alunos, a discussão entre seus 

pares, e tornando o professor o almejado facilitador da aprendizagem. Ela também 

procura seguir os preceitos e orientações para implemento de uma aprendizagem 

significativa, idealizada e recomendada por renomados educadores, e que se baseia 

nas concepções espontâneas dos alunos, isto é, nas ideias prévias que eles trazem 

de suas vivências para a escola acerca do assunto que irão estudar. 

Quanto à atividade para o aprendizado dos alunos, ela consiste na 

apresentação preliminar de uma tela (exibição de vídeo, simulação ou figura) referente 

a um item do tema, sobre a qual os alunos serão convidados a fazerem observações 

e a descreverem os detalhes que observam. Para orientarem-se na descrição, os 

alunos deverão responder as questões formuladas, direcionadas para o entendimento 

do item. As respostas das questões e as descrições devem ser apresentadas e 

debatidas com o professor ao final do estudo de todos os itens de um tópico, onde o 

professor fará uma sistematização dos conteúdos e, se for o caso, solicitar a revisão 

das descrições e das respostas às questões. 

Nossa intenção ao idealizar essa metodologia foi, principalmente, fazer com 

que os alunos possam interagir com o conteúdo em pauta, participar efetivamente da 

aula. Sabemos que, atualmente, nas aulas expositivas essa participação dos alunos 

é muito pequena. Muitos não prestam a devida atenção nas aulas, não ficam 

concentrados; e os que parecem fazê-lo, não nos dão a certeza de que estão 

entendendo o assunto. 

Essa falta de concentração, de atenção, pode ter variadas causas: 

desmotivação para estudar qualquer assunto, desinteresse pelo assunto (matéria) da 

disciplina, dificuldade de entendimento, tipo de aula maçante, e a própria dificuldade 

atual do indivíduo de se concentrar decorrente principalmente do uso excessivo das 

novas tecnologias, que está alienando o indivíduo não somente nas escolas, mas no 

seu viver cotidiano, no convívio com a sociedade e com a família e até no seu trabalho. 

À exceção da primeira causa, penso que podemos atuar nas outras, mudando o nosso 
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estilo de aula, a metodologia empregada, buscando os devidos interesse e 

concentração do aluno. 

Ao ser solicitado para responder as questões e redigir um pequeno texto do 

que aprendeu, o aluno, necessariamente, deverá observar com atenção o vídeo, a 

imagem, ou a figura que estão sendo exibidos sobre o assunto, interagindo, assim, 

com a aula. Afinal, ele poderá estar sendo avaliado qualitativamente, ou até mesmo 

quantitativamente. A metodologia vai permitir uma avaliação “in loco” pelo professor. 

E também prevemos que, em consequência das características da atividade 

(necessidade de atenção e concentração para a sua realização) e uma percepção do 

aluno de que pode estar sendo avaliado, irá possibilitar um maior controle da disciplina 

em sala de aula. Sabemos que atualmente há muita indisciplina nas escolas e que 

esse problema prejudica bastante o processo ensino/aprendizagem. Talvez seja o pior 

entrave para o sucesso da educação formal. E sabemos, também, que muitos colegas 

professores abandonam a profissão por causa dessa indisciplina, que pode culminar 

com a falta de respeito e até com agressões aos docentes. Portanto, temos que 

manter a disciplina em sala de aula, até porque essa conduta trará valorização da 

categoria.  

Também objetivamos que nosso aluno redija, desenvolva a escrita, sabendo 

expor claramente suas ideias e melhorando sua correção gramatical. Sabemos que a 

redação é um item de aprendizado bastante deficiente nos dias atuais, haja vista os 

resultados obtidos a cada ano no ENEM. 

Enfim, todos nós professores, desejamos lecionar para alunos interessados, 

disciplinados e queremos formar cidadãos participativos, concentrados, críticos e que 

saibam argumentar, expor seus pensamentos com correição. 

Finalizando, é importante alertar que, apesar do desse Manual de Aplicação 

fixar regras de utilização, o seu objetivo principal é fornecer uma sugestão de 

metodologia a ser aplicada no processo e cuja finalidade é transformar o professor em 

facilitador do processo, fazer o aluno participar da aula, trabalhar em grupo e saber 
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argumentar por escrito. E, como cada docente tem seu estilo próprio, preferências 

diferenciadas, clientelas de níveis sociais e com capacidades de aprendizagens 

diversas, o professor aplicador pode fazer as adaptações que julgar necessárias 

nesse produto, tais como acrescentar ou substituir questões, exibir outras figuras que 

achar mais interessantes e convenientes ao entendimento dos alunos, etc. 

A seguir, apresentamos os conteúdos de aprendizagem da atividade, os 

procedimentos do professor e dos alunos na atividade, o material didático utilizado e 

algumas recomendações para a aplicação. 

 

- Conteúdos e objetivos das Atividades 

O desenvolvimento dos tópicos selecionados está abrangido em três partes, 

assim divididas, com os seus respectivos tempos dispendidos na aplicação e os 

tópicos de aprendizagem: 

 

AULA 1: Fenômenos decorrentes dos Movimentos da Terra e da Lua (2 tempos de 

50 minutos cada) 

Nessa aula, serão analisados nas atividades os principais fenômenos 

consequentes dos movimentos da Terra e da Lua, quais sejam: 

- Atividade 1 : A existência dos dias e das noites e a duração do ano.  

- Atividade 2 : As estações do ano. 

- Atividade 3 : As fases da Lua. 

- Atividade 4 : Os eclipses Solar e Lunar. 
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AULA 2: O Nosso Sistema Solar (2 tempos de 50 minutos cada) 

Essa aula constará da apresentação de alguns aspectos do nosso Sistema 

Solar, abordando os seguintes tópicos de aprendizagem, por atividade: 

- Atividade 1 : Os corpos celestes do nosso Sistema Solar. 

- Atividade 2 : Os planetas do nosso Sistema Solar. 

- Atividade 3 : A Via-Láctea.   

 

AULA 3: Gravitação Universal (2 tempos de 50 minutos cada) 

Finalmente, dentro dessa aula, estudaremos nas atividades os tópicos 

referentes aos seguintes conteúdos da Gravitação Universal:  

- Atividade 1 : Atuação da força gravitacional universal. 

- Atividade 2 : Por que os corpos celestes “não caem” ? 

- Atividade 3:Variáveis que influenciam a força gravitacional entre dois corpos. 

- Atividade 4 : Força da gravidade e força peso. 

- Atividade 5 : Diferença entre massa e peso. 

 

- Material Didático Utilizado 

O material utilizado consta de: 

- Roteiros para Acompanhamento das aulas contendo, em cada sessão, para 

cada tópico de aprendizagem, as instruções para as observações a serem feitas pelos 
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alunos, as questões para orientação a serem por eles respondidas e os espaços para 

suas redações. 

- Vídeos de pequena duração (cerca de 3 minutos) da série “ABC da 

Astronomia”, produzidos pela TV Escola, quais sejam: Terra; Rotação e Translação; 

Lua; Meteoros; Planetas; Via Láctea; disponíveis em: 

<http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/abc-da-astronomia-xxxxxxxx>. O professor 

pode escolher outros vídeos conforme preferência, desde que contenham a mesma 

temática e informações pertinentes. 

- Aplicativo TerraSolLua, simulando os movimentos da Lua em torno da terra 

e desta em torno do Sol, disponível em:  

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm 

 

 

- Aplicativos do Phet: “Gravidade e Órbitas”, simulando os movimentos com 

gravitação e sem gravitação da Lua e de um satélite artificial em torno da Terra e desta 

em torno do Sol; “Força Gravítica”, simulando a variação da Força Gravitacional entre 

dois corpos em função de suas massas e da distância que os separa, disponíveis no 

site PHET (<htpp://phet.colorado.edu>). 

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm
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Um aspecto que merece destaque trata da facilidade de acesso e a 

possibilidade de rodar a simulação em qualquer equipamento sem a necessidade de 

recursos altamente específicos. Todas as simulações podem ser usadas diretamente 

na página principal, mas também é permitido o download. Elas são geralmente 

desenvolvidas em Flash e, se o computador não tiver o plug-in, o usuário é direcionado 

a baixar e instalar o recurso na sua máquina de forma simples. 

- Diversas figuras (em anexo) sobre os tópicos estudados, de livre acesso. 

- Computador e Datashow para exibição dos vídeos, simuladores e figuras. 

 

- Etapas da Atividade e Procedimentos 

 

A seguir, está apresentado o fluxo dos procedimentos da sequência didática 

para a realização das atividades, em cada uma das aulas. 
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PREPARAÇÃO. 
Apresentação do tema e do conteúdo. 

Apresentação da metodologia. 
Explicação e distribuição dos roteiros. 

Aula 3- Gravitação 
Universal. 

Aula 2 – O nosso Sistema 
Solar. 

Aula 1 – Consequências 
dos movimentos da Terra 

e da Lua. 

Exibir vídeo EP.14. (alunos 
realizam tarefas 2.1) 

Executar aplicativo 
“Gravidade e Órbitas” do 
Phet com/sem vetor força 

gravitacional. (alunos 
realizam tarefas 3.1) 

Exibir vídeos EP.21, 
EP.19 e EP.13.(alunos 

iniciam tarefa 1.1) 

Exibir vídeo EP.17 (alunos 
realizam tarefas 2.2) 

Executar aplicativo de 
simulação 

TerraSolLua.(alunos 
realizam tarefas 1.2 a 

1.4) 

Executar aplicativo do 
Phet “Gravidade e Órbitas” 

com vetor velocidade 
variando de intensidade. 
(alunos realizam tarefas 

3.2). 

Exibir vídeo EP.23 (alunos 
realizam tarefas 2.3) 

Executar aplicativo do 
Phet “Força Gravítica”, 

variando massas e 
distâncias dos corpos 

(alunos realizam tarefas 
3.3) 

Exibir figura Força da 
Gravidade e Peso. 

(alunos realizam tarefa 
3.4). 

Exibir figura Peso e 
Massa (alunos realizam 

tarefas 3.5) 

Sistematização da Aprendizagem 
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A seguir, estão descritas as etapas da atividade e procedimentos: 

Preparação 

 

a) Apresentação do tema da aula e do conteúdo a ser estudado 

Apresente aos alunos o tema (Astronomia) e sucintamente os assuntos a serem 

estudados e relacione-os com os conteúdos que os futuros professores lecionarão 

(por exemplo, para o município de VR, estes conteúdos são: Movimentos da Terra e 

da Lua: Estações do Ano; Fases da Lua; Eclipses) e os conteúdos adicionais 

relacionados que julgamos estritamente necessários: O nosso Sistema Solar; 

Gravitação Universal. 

 

b) Apresentação da metodologia a ser utilizada 

O professor deverá explicar a metodologia a ser adotada, na qual os alunos, 

em dupla, receberão um roteiro com atividades em que deverão observar um vídeo, 

simulação ou figura e, em seguida, responder perguntas relacionadas ao que 

observaram, fazendo ao final de cada assunto um texto sintetizando o conteúdo. 

 

c) Distribuição e explicação dos Roteiros de Atividades 

Será distribuído um Roteiro para cada dupla de alunos. Em seguida, o professor 

deverá explicar a sequência das tarefas descritas nos Roteiros e o modo de 

preenchimento dos mesmos. 

 

 



148 

Execução das tarefas pelos alunos e procedimentos do professor 

 

Após a preparação, o professor inicia a exibição do vídeo, simulação ou figura 

pertinentes, e solicita-lhes que observem com atenção ao conteúdo exibido, 

respondendo as questões do roteiro e, ao término dessas, redigindo o resumo do 

conteúdo. Durante a execução das tarefas pelos alunos, o professor deve fomentar a 

discussão entre os pares, e intervir sempre que necessário, com alertas para 

observação de determinados detalhes pelos alunos e eventuais explicações sobre 

dúvidas surgidas. 

 

- Roteiros das atividades 

 

Os Roteiros de Atividades listam a sequência de tarefas que os alunos deverão 

executar. São três Roteiros, um para cada aula. Em cada um deles estão definidos os 

objetivos da aprendizagem e, para cada conteúdo estudado, o material (vídeo, 

aplicativo de simulação ou figura) a ser observado pelos alunos, seguido do requisito 

da descrição do entendimento do conteúdo analisado e das respectivas questões de 

orientação que servirão de base para o desenvolvimento da redação descritiva pelo 

aluno. 

O Roteiro de cada aula trata de um determinado assunto. Esse, por sua vez, 

abrange os conteúdos que denominamos de tópicos de aprendizagem para cada um 

dos quais o aluno deverá descrever o seu entendimento do conteúdo, com base nas 

observações e nas questões para orientação que deverá responder previamente, 

relacionadas aos itens de aprendizagem de cada conteúdo analisado. 

A seguir são apresentados os Tutoriais referentes às três aulas, com as tarefas 

a serem realizadas pelos alunos em cada atividade de uma aula, bem como as 
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recomendações ao professor aplicador sobre as possíveis intervenções que ele 

deverá fazer na atividade. 

 

TUTORIAL DA AULA 1: CONSEQUÊNCIAS DOS MOVIMENTOS DA TERRA E DA 

LUA 

 

Esta aula irá tratar de alguns fenômenos consequentes dos movimentos do 

nosso planeta e de seu satélite natural e que fazem parte das observações cotidianas 

ou eventuais dos habitantes terrestres. Os alunos poderão compreender os 

movimentos de rotação e translação terrestres e associá-los à existência dos dias e 

das noites e a duração do ano; poderão verificar que a Lua também gira em torno de 

si mesma, com período igual ao de translação em torno da Terra, compreendendo que 

o satélite apresenta sempre a mesma face para a Terra; deverão entender as 

ocorrências das estações do ano, principalmente a de verão e a de inverno, 

observando a inclinação do eixo de rotação terrestre e a maior e menor insolação em 

cada um dos hemisférios, compreendendo que é solstício de verão e de inverno bem 

como equinócio de outono e de primavera; e a mídia exibida também o auxiliará no 

entendimento das causas das fases da Lua e a características de cada uma , assim 

como na compreensão da ocorrência dos eclipses Solar e Lunar, verificando que eles 

não acontecem todos os meses nas fases nova e cheia. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a existência dos dias, das noites e dos anos 
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OJETIVO: Fazer o aluno conhecer e entender os dois principais movimentos 

do Planeta e suas respectivas relações com a existência dos dias e das noites e 

também com a duração dos anos. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente os principais 

movimentos da Terra, assistindo aos vídeos Rotação e Translação e a simulação 

TerraSolLua respondendo as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, o professor deve iniciar com a exibição de um vídeo que 

apresente os movimentos de rotação e translação terrestre. Como sugestão, 

recomendamos o citado vídeo “Rotação e Translação”. Porém, como foi dito, o 

professor pode exibir outro de sua preferência, observando se ele apresenta os 

elementos necessários às respostas das questões de direcionamento. Essa exibição 

servirá como uma preparação preliminar para os alunos executarem suas tarefas 

acima listadas. Durante a exibição do filme, o professor deve alertar os alunos para 

os movimentos de rotação e translação (ou revolução) terrestres e suas respectivas 

durações. 

Enquanto os alunos realizam a atividade, o professor coloca em execução a 

simulação TerraSolLua, para reforçar o entendimento acerca dos movimentos 

terrestres. 

 

ATIVIDADE 2: Verificando as estações do ano 

 

OBJETIVOS:  

- Apresentar aos alunos a dinâmica do movimento da Terra em torno do Sol. 
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- Buscar o entendimento do aluno de que a intensidade da insolação nos dois 

hemisférios é diferente num mesmo período do ano, consequência da inclinação do 

eixo de rotação da Terra e da translação do planeta ao redor do Sol. 

- Fazer o aluno relacionar cada uma das estações do ano no hemisfério Sul 

com a posição do planeta durante a sua translação ao redor do Sol. 

-Buscar o entendimento dos fenômenos Solstícios e Equinócios relacionados 

aos inícios das estações do ano nos hemisférios. 

- Mostrar aos alunos que a duração dos dias é diferente nas diversas regiões 

do planeta, em consequência das estações do ano e da variação das intensidades da 

insolação na superfície terrestre de cada local, função da latitude do mesmo. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

estações do ano, porque elas ocorrem e estão em oposição em cada um dos 

hemisférios (enquanto é verão num hemisfério, é inverno no outro; enquanto é 

primavera num, é outono noutro); deverá também discorrer sobre os fenômenos que 

marcam o início de cada uma das estações. Deve assistir ao vídeo Terra e a simulação 

TerraSolLua, e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Com a finalidade de preparar os alunos para as tarefas, esta atividade se inicia 

com a exibição prévia do vídeo Terra (ou outro de preferência do professor). Durante 

a apresentação do vídeo, os alunos deverão ser alertados para a inclinação do planeta 

enquanto translada em torno do Sol, recebendo mais energia solar, ora num 

hemisfério, ora no outro. Em seguida, o professor processa a execução da simulação 

TerraSolLua, para ilustrar os citados fenômenos, e possibilitar que os alunos 

respondam as questões solicitadas. Durante a simulação, o professor deverá chamar 

a atenção dos alunos para a maior ou menor absorção solar nos hemisférios e para 

os fenômenos referentes aos inícios das estações. 
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ATIVIDADE 3: Verificando as fases da lua 

 

OBJETIVOS:  

- Apresentar aos alunos a dinâmica dos movimentos da Lua em torno da Terra 

e desta em torno do Sol. 

- Apresentar ao aluno os movimentos da Lua: rotação em torno do seu próprio 

eixo e revolução (translação) em torno da Terra. 

- Fazer o aluno compreender que a Lua não tem luz própria, é iluminada pelo 

Sol, apresentando faces ora iluminadas ora escuras durante seu movimento de 

revolução ao redor da Terra. Mostrar ao aluno que uma face da Lua sempre está 

oculta aos observadores da Terra devido à conjugação dos seus movimentos de 

revolução e rotação. 

- Levar o aluno a identificar as fases da Lua (Cheia, Nova, Crescente e 

Minguante) referentes à sua posição em relação ao Sol e à Terra. Chamar a sua 

atenção para o fato de que as fases de Lua Nova e Lua Cheia não são eclipsadas 

toda vez em que ocorrem devido à inclinação do plano de órbita da Lua em torno da 

Terra em relação ao plano de órbita da Terra em torno do Sol. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que apresente as quatro 

fases da Lua, porque elas acontecem, quais são as suas características; deve 

comentar também o fenômeno da face oculta da Lua. Deve assistir aos vídeos Lua e 

Fases da Lua, bem como a simulação TerraSolLua, e responder as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Esta atividade se inicia com a exibição prévia dos vídeos “Lua” e “Fases da 

Lua” (ou outros de preferência do professor na abordagem do tópico). No primeiro 
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vídeo Terra, é importante que o aluno perceba o sincronismo dos movimentos de 

translação e rotação da Lua, para entender porque somente vemos uma face desse 

satélite. Nesse momento, o professor pode simular tal sincronismo, solicitando que 

um aluno interprete a Terra girando em seu eixo e outro aluno faça o papel da Lua, 

girando em torno do primeiro (a Terra) e, simultaneamente, em torno de si mesmo, 

para mostrar que a Lua apresenta a mesma face para o planeta. Em seguida aos 

vídeos, o professor coloca em exibição o aplicativo TerraSolLua, deixando o mesmo 

processando, enquanto os alunos observam e fazem as tarefas. Durante a exibição, 

os alunos deverão ser alertados para as alterações na iluminação de uma face da 

Lua, durante a sua revolução em torno da Terra e desta em torno do Sol, 

caracterizando as quatro fases. 

 

ATIVIDADE 4: Verificando os eclipses do Sol e da Lua 

 

OBJETIVO: Fazer o aluno entender como e quando ocorrem os eclipses do 

Sol e da Lua. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os eclipses do 

Sol e da Lua e as causas de suas ocorrências; deverá explicar também porque eles 

não ocorrem todos os meses. Assistir a simulação TerraSolLua, e responder as 

questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, acreditamos que somente a simulação TerraSolLua, é 

suficiente para caracterizar o fenômeno dos eclipses e suas causas. Porém, o 

professor pode exibir vídeos, imagens ou simulações pertinentes, se assim o desejar.  
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Caso os alunos não percebam a ocorrência dos eclipses durante a translação 

do sistema Terra-Lua em torno do Sol, exibidos na simulação, o professor deve 

intervir, chamando sua atenção para o evento.  

 

TUTORIAL DA AULA 2: O NOSSO SISTEMA SOLAR 

 

Nesta aula, o aluno vai aprender sobre os corpos celestes que viajam pelo 

nosso Sistema Solar; irá rever as posições dos planetas em torno do Sol, e saber 

diferenciar os outros corpos que vagueiam em torno dos planetas e da nossa única 

estrela, o Sol; e, ao final, conhecerá a localização do nosso Sistema Solar na Via 

Láctea, constatando a ínfima dimensão do planeta em que vive diante da imensidão 

do Universo. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Conhecendo os Corpos Celestes do nosso Sistema Solar 

 

OBJETIVO: Fazer com que os alunos conheçam e saibam diferenciar os corpos 

celestes menores que gravitam dentro do nosso Sistema Solar.  

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os demais 

corpos celestes que, além do Sol, os planetas e as luas, orbitam dentro do nosso 

Sistema Solar (asteroides, meteoroides, meteoritos e cometas) indicando as 

características que os definem. Assistir ao vídeo “meteoros” e responder as questões 

para orientação de forma a subsidiar seu texto.  
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Nesta atividade, o professor deve executar a exibição de uma mídia que 

apresente os demais corpos, que juntamente com o Sol, os planetas e as luas, 

compõem o nosso Sistema Solar. Embora muitos estudantes já tenham ouvido falar 

sobre eles, a maioria desconhece as características que os diferenciam. Sugerimos o 

vídeo “meteoros”. Durante a exibição do vídeo, o professor deve intervir para se 

certificar de que os alunos entenderam bem a diferença entre cometa e meteoroide, 

visto que o vídeo não deixa isso muito claro. Da mesma forma, após a exibição, o 

professor deverá dar uma explicação para reforçar o entendimento do conceito de 

asteroide, visto que pode haver dúvidas sobre o que caracteriza esse corpo celeste. 

 

ATIVIDADE 2: Conhecendo os Planetas do nosso Sistema Solar 

 

OBJETIVO: Apresentar ao aluno o conceito de planeta e capacitá-lo a listar os 

planetas do nosso Sistema Solar, em ordem sequencial de suas distâncias ao Sol. 

Fazer o aluno compreender que o Sol é uma estrela, a única do nosso Sistema 

Solar. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva os planetas que 

compõem o nosso sistema Solar, listando as características que definem um corpo 

celeste como planeta. Assistir ao vídeo “planetas” e responder as questões para 

orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Nesta atividade, o professor deve trabalhar os planetas que compõem o nosso 

Sistema Solar. Como recurso didático para os alunos realizarem a atividade, 

sugerimos a exibição do vídeo “planetas”, deixando a livre opção de escolha da mídia 

a ser utilizada para o aplicador. Nesta atividade, o professor deve chamar a atenção 

dos alunos para as características que definem um planeta, a saber: formato esférico, 
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grandes dimensões e órbita desimpedida (sem a presença de outros pequenos corpos 

celestes). 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a localização do Sistema Solar na Via-Láctea 

 

OBJETIVO: Mostrar ao aluno a sua localização no Universo, enfatizando a 

pequenez do ser humano diante de um possível infinito. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a galáxia onde 

se encontra o nosso Sistema Solar, definindo previamente o que seja uma galáxia. 

Assistir ao vídeo “Via Láctea” e responder as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

Como descrito acima, o objetivo desta atividade é fazer os alunos se situarem 

dentro do Universo, verificando o quão ínfimos somos perante a imensidão do 

Cosmos. A mídia sugerida para orientar os alunos é o vídeo “Via Láctea”. Durante a 

apresentação do referido vídeo, uma intervenção do professor aplicador será 

necessária, para realçar a localização do nosso sistema Solar dentro da galáxia. 

 

TUTORIAL DA AULA 3: GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

 

Nesta aula, o aluno vai aprender sobre a Força Gravitacional Universal, 

verificando a presença da mesma na interação entre dois corpos, seja na superfície 

terrestre, seja no espaço celeste, nas órbitas dos astros; irá compreender que a Força 
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da Gravidade ou Força Peso é um caso particular da Força Gravitacional Universal e 

que Força Peso e massa têm significados distintos. 

Segue a sequência das atividades propostas nos roteiros: 

 

ATIVIDADE 1: Verificando a presença da Força Gravitacional Universal 

 

OBJETIVO: Apresentar a Força Gravitacional, mostrando que a mesma tem 

caráter universal, ou seja, está sempre presente na interação entre dois corpos 

quaisquer, em todo o Universo. Evidenciar que a Força Gravitacional é responsável 

tanto pelo movimento dos corpos celestes quanto pela queda dos corpos na superfície 

terrestre. 

Mostrar as consequências que o Universo teria se não existisse a Força 

Gravitacional, em particular a importância desta força para a vida humana e do 

planeta. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a atuação da 

Força Gravitacional Universal na interação entre o Sol e a Terra e entre a Terra e seu 

satélite natural (a Lua) ou um satélite artificial. Assistir à simulação “Gravidade e 

Órbitas” e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto. 

Para a realização desta atividade, o professor deverá executar o aplicativo do 

Phet “Gravidade e Órbitas”. Primeiramente, deve ser mostrada a interação 

gravitacional entre o Sol e a Terra e entre essa e a Lua e o satélite artificial. Nesse 

momento, o professor deverá alertar os alunos para a variação da direção da força 

gravitacional, que se comporta como uma resultante centrípeta bem como a variação 

de sua intensidade conforme os tamanhos das massas dos corpos que estão 
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interagindo. Após os alunos ficarem satisfeitos pelo entendimento da atuação da 

Força gravitacional, o professor deve selecionar a opção que mostra a ausência dessa 

força na interação entre os citados corpos celestes para que sejam verificadas as suas 

consequências nos movimentos do planeta e dos satélites. 

 

ATIVIDADE 2: Verificando porque os corpos celestes “não caem” 

 

OBJETIVO: Dirimir provável dúvida que irá surgir nos alunos sobre porque os 

corpos celestes “não caem” como os outros objetos, apesar da Força Gravitacional 

também atuar sobre eles. Inicialmente, fazer o aluno entender que um satélite artificial, 

de fato, está caindo, mas não atinge a Terra, pois foi lançado com uma velocidade 

alta o suficiente para ficar orbitando ao redor do planeta. Em seguida, estender a 

explicação para os movimentos da Lua ao redor da Terra e desta e dos outros 

Planetas em torno do Sol, que entraram em órbita na criação do Universo. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva porque um 

objeto (satélite) em órbita “não cai” na Terra e nem vai para o espaço infinito (assim 

como acontece com a Lua orbitando a Terra e esta orbitando o Sol). Assistir à 

simulação “Gravidade e Órbitas” e responder as questões para orientação de forma a 

subsidiar seu texto.  

Ainda utilizando o aplicativo “Gravidade e Órbitas”, do Phet, o professor deverá 

selecionar a exibição do vetor velocidade nos movimentos e simular o lançamento do 

satélite artificial com variados tamanhos do vetor, permitindo ao aluno verificar que 

existe uma velocidade delimitada para que o satélite entre em órbita, ou seja, com 

velocidades baixas, o satélite cai sobre a Terra; com velocidades altas, ele vai para o 

espaço. Nessa simulação, o professor deve chamar a atenção dos alunos para 

mostrar que, quando a velocidade de lançamento é nula, o satélite cai na vertical sobre 
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a Terra, como qualquer outro corpo abandonado próximo à superfície terrestre. O 

professor deve explicar que, assim como as massas dos corpos que interagem entre 

si, a intensidade da velocidade do corpo em órbita também influencia a intensidade 

da força gravitacional, que atua como uma força resultante centrípeta, numa relação 

diretamente proporcional (acreditamos não ser necessária nesse momento a citação 

do quadrado da velocidade, nem a apresentação da expressão matemática da força 

centrípeta). 

 

ATIVIDADE 3: Verificando a variação da Força Gravitacional entre dois corpos 

 

OBJETIVO: Permitir ao aluno verificar quais as grandezas físicas que se 

relacionam com a Força Gravitacional e como as variações nos valores dessas 

grandezas influenciam na sua intensidade. 

Apresentar a expressão matemática do cálculo da intensidade da Força 

Gravitacional, solicitando aos alunos para que calculem a intensidade da mesma, 

quando exercida pela Terra sobre uma pessoa na superfície terrestre. Ao final, sugerir 

a comparação do valor obtido com a massa da pessoa, servindo de preâmbulo para 

a verificação da Força Peso. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva como varia as 

Força Gravitacional Universal entre dois corpos quaisquer. Assistir à simulação “Força 

Gravítica” e responder as questões para orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Para a realização desta atividade, o professor deverá executar o aplicativo do 

Phet “Força Gravítica”, mostrando a variação da força gravitacional entre dois corpos, 

em função de suas massas e da distância entre eles. Primeiramente, deve ser 

mostrada a variação da intensidade da Força Gravitacional com as massas dos 
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corpos, aumentando e diminuindo os valores das massas para que os alunos 

verifiquem como elas afetam o módulo da força. Posteriormente, deve fazer o mesmo 

em relação à distância entre os corpos, simulando variações em suas medidas para 

mostrar a influência da grandeza física na intensidade da força. Deve chamar a 

atenção dos alunos de que são forças de baixa intensidade, quase desprezíveis 

quando comparadas às da interação entre os corpos celestes. Deve também mostrar 

que são forças de mesma intensidade, obedecendo o Princípio da Ação e Reação (3ª 

lei de Newton). E ao final, o professor deve selecionar no aplicativo as massas dos 

dois corpos (100 kg, cada) e a distância entre eles (4 m) e intervir para auxiliar as 

equipes a calcularem a Força Gravitacional entre os corpos utilizando tais dados e a 

compararem seus resultados com o apontado pela simulação. Embora sejamos contra 

a utilização de calculadoras eletrônicas em qualquer atividade do Ensino Médio, 

sugerimos sua permissão de uso nesse caso, para agilizar a tarefa dos alunos e para 

que consigam o resultado a contento. 

 

ATIVIDADE 4: Força da gravidade ou força peso (P) 

 

OBJETIVO: Definir o que é Força da Gravidade ou Força Peso, relacionando-

a com a Força Gravitacional através do cálculo de suas intensidades. 

Verificar o porquê da aceleração da gravidade ter um valor aproximado de 10 

m/s2 na superfície terrestre. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva o conceito de 

Força da Gravidade, também denominada Força Peso, como ela é calculada e qual a 

relação dela com a Força Gravitacional Universal. Observar a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto. 
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Nesta atividade, o objetivo é relacionar a Força da Gravidade ou Força Peso 

com a Força Gravitacional Universal, fazendo os alunos concluírem que são uma 

mesma força. Para tal, optamos por exibir uma tela (imagem) com a tradicional figura 

de uma maçã caindo, para ilustrar a ação da Força da Gravidade ou Força Peso 

exercida pela Terra sobre um corpo próximo à sua superfície. Também na mesma tela 

foi incluído um pequeno texto para mostrar que esta força é um caso particular da 

Força Gravitacional Universal aplicada na interação da Terra (ou de um outro corpo 

de grande massa, como por exemplo, a Lua) com um corpo nas suas vizinhanças. O 

professor deve chamar a atenção dos alunos sobre a equivalência das expressões 

matemáticas utilizadas para calcular a Força Peso (P=m.g) e a Força Gravitacional 

(FG= G. MT. m / ( RT + h)2, mostrando que g (aceleração da gravidade na superfície 

terrestre) = G. MT / (RT + h)2 = 9,8 m/s2, sendo G a constante gravitacional universal; 

MT, a massa da Terra; RT, o raio da Terra e h=0 (considerando o corpo sobre a 

superfície terrestre). Para isso, o professor deve fazer o cálculo para mostrar que a 

aceleração da gravidade (g) é igual e substitui o termo constante G.MT/(RT)2 no cálculo 

da força da gravidade ou força peso. 

 

ATIVIDADE 5: Diferenciando Peso e Massa 

 

OBJETIVO: Permitir ao aluno diferenciar as duas grandezas físicas, conhecer 

os instrumentos que as medem e suas respectivas unidades de medida. 

 

TAREFA DO ALUNO: Redigir um pequeno texto que descreva a diferença entre 

as grandezas físicas Peso e Massa. Para isso, observar a imagem exibida para 

responder as questões de orientação de forma a subsidiar seu texto.  

Essa última atividade irá trabalhar a questão da diferenciação entre Peso e 

Massa, que para muitos estudantes são termos iguais, “é a mesma coisa”. Optamos 
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por produzir uma tela, exibindo as diferenças entre essas grandezas físicas através 

de um pequeno texto apresentando suas respectivas unidades de medida e com 

figuras alusivas aos seus respectivos aparelhos de medição, no caso dinamômetros 

e balanças. Na última tarefa dos alunos, o professor deverá auxiliá-los no cálculo de 

seus pesos na Lua, reforçando o reconhecimento de tal diferença. 

 

Sistematização da aprendizagem 

 

Ao final da descrição dos tópicos de aprendizagem estudados, ou seja, das 

atividades previstas em uma parte (ou aula), o professor deverá fazer uma 

sistematização dos itens de aprendizagem trabalhados, explicando os respectivos 

conteúdos e verificando, em diálogos com os alunos, os possíveis erros de 

entendimento ocorridos, solicitando, se for o caso, a revisão das respostas dos 

questionários e das descrições realizadas. Essa revisão deve ser feita no anverso das 

folhas que contém os respectivos roteiros.  

A sistematização final dos conteúdos feita pelo professor pode ser conduzida 

através de explanação teórica suportada com a reexibição dos vídeos, no todo ou em 

parte, com a reapresentação da simulação ou com telas contendo figuras e imagens 

alusivas ao conteúdo explicado, sugeridas nos arquivos (cada arquivo se refere a uma 

aula ou sessão, contendo as respectivas imagens ou figura a serem utilizadas). 

 

Recomendações finais 

 

Durante as atividades de observação e descrição do entendimento do conteúdo 

pelos alunos, o professor deverá assumir o papel de orientador do processo. Ele 
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deverá dirimir as dúvidas dos alunos quanto ao entendimento do material exibido, 

prestar esclarecimentos quanto à eventuais dificuldades de interpretação de algum 

requisito do roteiro. Isto significa dizer que ele não deverá responder diretamente as 

questões solicitadas, mas sim fazer com que os alunos discutam entre si e concluam 

sobre a compreensão de um determinado assunto. Ou seja, deverá atuar como um 

facilitador da aprendizagem. 

O professor deve controlar o tempo para a execução das atividades de cada 

tópico de aprendizagem. Deve dar tempo suficiente para permitir que os alunos 

possam entender com clareza o assunto em pauta exibido, possam discutir entre os 

pares e elaborar com calma suas redações. Se for necessário, seja porque os alunos 

solicitaram ou mesmo porque o professor percebeu que ainda pairam dúvidas na 

classe, os vídeos, as simulações ou as figuras devem ser reexibidos. 

Simultaneamente, deve-se administrar o tempo de duração de cada atividade para 

que não exceda o tempo de aula, lembrando que deve disponibilizar algum tempo 

para, ao final da atividade, realizar a sistematização dos conteúdos, procedimento que 

se constitui num reforço fundamental ao aprendizado.  

As atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo, mas de no 

máximo, 02 alunos (em dupla). 

Sugerimos que a duração média de aplicação de cada uma das aulas seja de 

100 minutos (02 aulas de 50 minutos cada), podendo ser acrescido ou reduzido a 

critério do aplicador, em função do desempenho da turma e de outros fatores 

eventuais. Essa duração foi o tempo que utilizamos na realização das atividades de 

cada aula ou sessão. 

É importante alertar que, apesar do Manual de Aplicação fixar regras de 

utilização, o seu objetivo principal é fornecer uma sugestão de metodologia a ser 

aplicada no processo e cuja finalidade é transformar o professor em facilitador do 

processo, fazer o aluno participar da aula, trabalhar em grupo e saber argumentar por 

escrito. 
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Finalizando, convém ressaltar que é de suma importância para o sucesso da 

aplicação deste produto um bom planejamento e preparação da aula, principalmente 

quanto à verificação da disponibilidade de sala (se existir sala de informática, deve ser 

previamente reservada) e do funcionamento dos equipamentos a serem utilizados 

(computador, Datashow, etc..), evitando-se assim perda de tempo, o que pode 

comprometer a aplicação e, em consequência, a aprendizagem dos alunos. 
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APÊNDICE III: REVISÃO TEÓRICA DOS TÓPICOS DE ASTRONOMIA 

ESTUDADOS 

 

Em nosso trabalho, os conteúdos do tema Astronomia abordados foram: 

- Fenômenos consequentes dos Movimentos da Terra e da Lua. 

- O nosso Sistema Solar. 

- Gravitação Universal. 

Eles foram escolhidos visando atender, além do currículo mínimo e a 

formação cidadã, os conteúdos previstos na grade curricular da educação municipal, 

que os futuros professores terão que ensinar nas aulas de ciências das primeiras 

séries do Ensino Fundamental. 

Apresentamos a seguir uma breve explanação sobre o tema, resumindo alguns 

fenômenos relacionados aos itens acima citados, seguindo a referência dos livros 

Curso de Física Básica (NUSSENZVEIG, 2002) e Física Ensino Médio (MÁXIMO; 

ALVARENGA, 2007). 

 

Fenômenos Consequentes dos Movimentos da Terra e da Lua 

 

Dentre vários movimentos que nosso planeta apresenta, dois deles 

influenciam destacadamente situações percebidas pelos terrestres: o de rotação e o 

de translação (ou revolução). Eles determinam os dias e as noites, assim com as 

estações do ano. E, conjugados com os movimentos de rotação e translação do nosso 

único satélite, a Lua, são responsáveis pelos fenômenos das fases da Lua e os 

eclipses. A seguir, faz-se uma breve descrição dos citados fenômenos.  
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Principais Movimentos da Terra e da Lua 

 

 - Movimento de Rotação da Terra 

O movimento de rotação da Terra é o que ela executa em torno do seu próprio 

eixo, que está inclinado de 23,5º em relação a um plano vertical imaginário que passa 

pelo seu centro e pelo centro do Sol. Esse movimento tem a duração aproximada de 

1 (um) dia, ou seja, 24 horas. Assim sendo, o movimento de rotação da Terra é a 

causa da ocorrência dos dias (quando parte do globo terrestre é iluminado pela nossa 

estrela, o Sol) e das noites (quando a mesma parte não recebe a luz solar). Na Figura 

1, a seguir, está ilustrado o movimento de rotação da Terra. 

 

FIGURA 1. Movimento de Rotação da Terra. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 – Movimento de Translação da Terra 

É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, em uma órbita elíptica, 

mas quase circular. Sua duração (período) é de aproximadamente 365 dias, o que 
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determina os anos terrestres. Esse movimento aliado à inclinação do eixo terrestre 

acima citada é responsável pela ocorrência das estações do ano, conforme descrito 

no item 1.2. O esquema da Figura 2 a seguir mostra a translação da Terra, com o seu 

eixo de rotação inclinado, em torno do Sol. 

 

FIGURA 2. Movimento de Translação da Terra. 

Fonte: <http:www//plus.google.com>. 

 

- Movimentos de Rotação e Translação da Lua 

Os dois movimentos do nosso satélite são síncronos, isto é, o tempo que a 

Lua gasta para dar uma volta em torno do seu eixo (rotação) é praticamente o mesmo 

que ela leva para transladar em torno da Terra, num período de aproximadamente 28 

dias. Devido a essa coincidência, a Lua apresenta sempre uma mesma face para o 

nosso planeta, conforme mostrado no esquema da Figura 3 a seguir: 
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FIGURA 3. Movimentos de Rotação e Translação da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

As Estações do Ano 

 

Como citado, esse fenômeno é consequência da translação da Terra em torno 

do Sol combinado com a inclinação do eixo de rotação terrestre. Tal inclinação faz 

com que ao longo da translação anual da Terra em torno do Sol, um dos hemisférios 

absorva com mais intensidade que o outro a radiação solar incidente. Assim, enquanto 

é verão num hemisfério, é inverno no outro. A maior ou menor absorção da radiação 

solar se deve conforme, respectivamente, à incidência solar mais perpendicular ou 

mais inclinada em relação à superfície terrestre; comparativamente seria como o “sol 

do meio-dia“, cujos raios incidem mais perpendicularmente (‘a pino’), esquentando 

mais a superfície terrestre e, ao contrário, o “sol da manhã”, cuja radiação incide mais 

inclinada, esquentando menos o planeta. Já nas estações outono e primavera, a 

intensidade de absorção da radiação solar é a mesma nos dois hemisférios. 
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As Figuras 4-a e 4-b abaixo ilustram, respectivamente, a maior e menor 

absorção da radiação solar pela superfície terrestre (situações que definem o verão e 

o inverno em cada hemisfério) e a ocorrência das estações do ano. 

 

Figura 4–a. Incidência Solar nos Hemisférios. 

Fonte: <commons.wikimedia.org/wiki/">WikimediaCommons> 

 

 

FIGURA 4-b. As Estações do Ano. 

Fonte: (blog.embracon.com.br). 
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O início das estações verão e inverno, em cada hemisfério, é marcado pelo 

fenômeno do Solstício, que representa a ocorrência do dia mais longo e da noite mais 

curta no início do verão (solstício de verão) ou do dia mais curto e a noite mais longa 

no início do inverno (Solstício de inverno). Assim, em torno do dia 22 de dezembro 

ocorre o Solstício de verão no hemisfério Sul - quando a radiação solar é absorvida 

com maior intensidade (incide com a menor inclinação, mais próximo à perpendicular 

sobre o Trópico de Capricórnio, situado no nosso hemisfério) - e, simultaneamente, o 

Solstício de inverno no hemisfério norte. E próximo ao dia 20 de junho, o fenômeno 

se inverte: o nosso hemisfério observa o Solstício de inverno, enquanto no hemisfério 

Norte se dá o solstício de verão, quando a radiação solar é absorvida mais 

intensamente (incidindo com a menor inclinação sobre o Trópico de Câncer). 

O círculo que representa a órbita aparente do Sol na esfera celeste chama-se 

eclíptica e é descrito no sentido anti-horário (oposto ao do movimento diurno 

aparente), ou seja, cada dia o Sol se põe um pouco mais ao leste. A explicação da 

eclíptica e das estações do ano decorre do eixo de rotação da Terra não ser 

perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol. O eixo da Terra tem uma direção 

fixa no espaço, a da estrela Polaris. Essa direção prolongada ao longo do plano da 

órbita faz um ângulo de 23,5º com a normal a esse plano, que é o mesmo da eclíptica. 

É verão no hemisfério sul quando, devido à obliquidade do eixo, os raios solares 

atingem a Terra no Trópico de Capricórnio, a 23,5º ao sul do Equador. 

Já o início das estações outono e primavera são marcados pelo fenômeno do 

equinócio (duração igual do dia e da noite), quando os raios solares incidem sobre a 

linha do equador terrestre com a menor inclinação, sendo mais intensamente 

absorvidos na zona intertropical, gerando uma uniformidade quanto à quantidade de 

luz e calor recebida pelos dois hemisférios. Isso acontece porque o plano da eclíptica 

está inclinado de 23,5º em relação ao equador celeste, e corta esse plano em dois 

pontos caracterizando os equinócios. 

Dessa forma, próximo ao dia 20 de março, ocorre o equinócio de outono no 

hemisfério sul e o de primavera no hemisfério norte; e aproximadamente, no dia 22 de 
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setembro, os equinócios de primavera e de outono, respectivamente, nos hemisférios 

sul e norte. Nesses dias, o Sol está em pontos da eclíptica em que ele se ergue 

exatamente a leste e se põe exatamente a oeste e em que ele passa tempos 

exatamente iguais acima e abaixo do horizonte, ou seja, em que a duração do dia é 

igual à da noite. 

A seguir, a Figura 5 ilustra os citados fenômenos: 

 

FIGURA 5. Solstícios e Equinócios. 

Fonte: educacao.uol.com.br. 

 

 

Fases da Lua 

 

Como se sabe, a Lua, assim como os planetas, não tem luz própria. Ela 

aparece iluminada para nós porque reflete a luz recebida do Sol. É essa iluminação 

que determina as suas fases (nova, crescente, cheia e minguante). A ocorrência 
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dessas dependem da posição da Lua em relação ao Sol e à Terra enquanto translada 

em volta da Terra e, as duas juntas (sistema Terra-Lua), em torno do Sol. 

Na fase nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Ela aparece nos 

céus durante o dia, mas é difícil sua visualização porque a sua face iluminada não 

está voltada para a Terra. Na fase cheia, ela se posiciona atrás da Terra, em oposição 

ao Sol, ou seja, a Terra fica entre o Sol e a Lua; ela aparece nos céus à noite, com a 

face toda iluminada. A fase crescente acontece entre as fases nova e cheia, enquanto 

a fase minguante aparece entre as fases cheia e nova. 

As fases crescente e minguante podem ser diferenciadas uma da outra pelo 

formato da parte da face iluminada. Para nós, habitantes do hemisfério Sul, a fase 

crescente aparece como a letra “C”, enquanto a minguante como a letra “D”. Isto é 

devido ao posicionamento dos hemisférios em relação à Lua, em que a vista do 

satélite para um hemisfério é contrária a do outro (como se fosse invertida, de cabeça 

para baixo). 

O esquema da Figura 6 a seguir representa as quatro fases da Lua. 
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FIGURA 6 – As Fases da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Na realidade, não existe uma fase fixa da Lua, a cada sete dias, como aparece 

nos calendários. A cada dia, a Lua está evoluindo de uma fase para outra, enquanto 

translada em torno da Terra e ambas em torno do Sol. 

Outro detalhe importante é que a órbita da Lua em torno da Terra não está no 

mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. Se assim não fosse, todo mês 

ocorreriam eclipses, tanto do Sol (quando a Lua estivesse entre o Sol e a Terra, na 

fase de Lua Nova) quanto da Lua (quando a Terra estivesse entre a Lua e o Sol, na 

fase de Lua cheia). A Figura 7 a seguir ilustra o fenômeno. 
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FIGURA 7. Plano de Órbita da Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

Os eclipses 

 

Os eclipses acontecem quando os três astros se alinham sobre uma linha 

imaginária (chamada de “nodo orbital” ou “linha dos nodos”), formada pela interseção 

do plano da órbita da Lua em torno da Terra (sistema Terra-Lua) com o plano da órbita 

da Terra em torno do Sol (sistema Terra-Sol). 

Nesse alinhamento, quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, encobrindo total 

ou parcialmente a vista do Sol para uma determinada região da Terra, tem-se o eclipse 

do Sol; e quando a Lua se “esconde” do Sol atrás da Terra, tendo sua vista tapada 

total ou parcialmente para uma determinada região do planeta, tem-se o eclipse da 

Lua. 

Convém frisar que esse alinhamento em cima da “linha dos nodos” não ocorre 

todos os meses, ou seja, não ocorrem eclipses todos os meses. Por ano, ocorrem no 

mínimo dois eclipses (solares) e, no máximo, 2 lunares e 5 solares ou 3 lunares e 4 

solares. Os eclipses lunares, embora sejam menos frequentes que os solares, são 

mais visualizados porque podem ser vistos de qualquer ponto da Terra, bastando que 

a Lua esteja acima do horizonte (INPE). 



175 

A figura 8 confirma o que foi acima exposto e mostra a ocorrência dos dois 

tipos de eclipses. 

 

FIGURA 8- Ocorrência de Eclipses. 

Fonte: www.ufrgs.br. 

 

O Nosso Sistema Solar 

 

Sobre esse assunto foram apresentados os corpos celestes que gravitam em 

torno do Sol, formando o nosso Sistema Solar. São eles: os planetas, as luas, os 

cometas, os asteroides, os meteoroides e os meteoritos. Também foi mostrado o 

posicionamento do Sistema Solar na nossa galáxia, a Via Láctea. 

 

Os Corpos Celestes do Nosso Sistema Solar 

 

O nosso Sistema Solar é constituído pelo Sol e, orbitando ao seu redor, os 

planetas com suas luas, além de corpos menores, como cometas, asteroides e 

meteoroides. 
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A seguir, estão descritas as características que definem cada um desses 

astros: 

- Sol: é a única estrela do nosso Sistema Solar. Ele gera energia 

eletromagnética através de reações termonucleares (fusão de átomos de hidrogênio) 

em seu interior. 

- Planetas: têm formato esférico, grandes dimensões (diâmetros acima de 

4000 km, aproximadamente) e com órbitas desimpedidas, ou seja, sem a presença 

de outros corpos colidindo com eles. 

- Planetas-Anões: têm formato esférico, mas com dimensões e massas 

memores que as dos planetas, e suas órbitas são dificultadas (ex: Plutão, Ceres, ...). 

- Luas: orbitam um planeta. 

- Cometas: é uma espécie de sobra da formação dos planetas gasosos 

(Júpiter, Netuno, etc.…); formado por gases, gelo, poeira e pequenos fragmentos 

rochosos, que se desprendem ao passar próximo do Sol, refletindo a luz solar. 

- Asteroides: é uma espécie de sobra da formação dos planetas rochosos 

(Terra, Marte, ...); é constituído de material rochoso. Possuem diâmetros variando de 

1 (um) a centena de quilômetros.  

- Meteoroides: são fragmentos de materiais que têm origem nas ejeções dos 

cometas, nas colisões dos asteroides ou mesmo serem sobras da criação do Sistema 

Solar. Possuem dimensões significativamente menores que um cometa/asteroide. 

- Meteoro: não é um corpo em si, mas sim uma luz emitida pela queima de 

um meteoroide quando entra na atmosfera terrestre; é erroneamente chamado de 

“estrela cadente”. 

- Meteorito: é parte de um meteoroide que não foi totalmente desintegrado 

ao entrar na atmosfera e atingir a superfície terrestre. 
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No esquema da Figura 9 apresentamos uma ilustração dos principais corpos 

celestes que compõem o Sistema Solar. 

 

             

 

            

 

             

 

Figura 9 – Corpos celestes do nosso sistema solar. 

 

 

Sol (viendomasalla. 
blogspot.com) 

Planeta (Pixabay.com) Planeta-anão (www. 
dailygalaxy.com) 

Lua (pixabay.com) Cometa (genia.ge) Asteroide (en.wikipedia.org) 

Meteoroide (lakeudenursa.fi) Meteoro (en.wikipedia.org) 

com.br 

Meteorito (blogdovladimir. 
wordpress.com) 
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Os Planetas do Nosso Sistema Solar 

 

Com o rebaixamento de Plutão à categoria de planeta-anão, o nosso Sistema 

Solar conta atualmente com oito (8) planetas, que são os seguintes, na ordem 

crescente das suas distâncias ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno. O maior deles é Júpiter e o menor Mercúrio. Eles orbitam em torno 

do Sol, com velocidades e períodos de translação diferenciados: Mercúrio, o mais 

próximo executa uma volta completa em torno do Sol com 88 dias terrestres, enquanto 

Netuno tem o maior período de translação, com 84 anos terrestres.  

Segue (Figura 10) uma ilustração do Sol e os planetas que gravitam em seu 

entorno. Esta figura não reflete a escala de distâncias. 

 

FIGURA 10 – O Sol e os Planetas. 

Fonte: pt.slideshare.net. 

 

A Via Láctea 

 

A Via láctea é uma galáxia (aglomerado de estrelas) dentre as tantas que 

existem no Universo. No seu interior, está situado o nosso Sistema Solar, um ponto 

minúsculo que se localiza entre o seu centro e a sua periferia, numa distância de 
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33000 anos-luz do centro galáctico. Isso significa que um corpo se movendo à 

velocidade da luz (aproximadamente 300000 km/s), levaria 33000 anos para percorrer 

essa distância, o que equivale a 2/3 do raio galáctico, aproximadamente. 

 

FIGURA 11. A Via Láctea. 

Fonte: pt.wikipedia.org. 

 

Gravitação Universal 

 

Toda a matéria existente no Universo está interagindo entre si devido ao 

fenômeno da Gravitação Universal. Essa interação acontece através de uma força de 

atração entre cada par de corpos denominada Força Gravitacional Universal, cuja 

intensidade varia de acordo com as massas dos corpos e a distância entre eles. A 

interação gravitacional entre dois corpos pode ser entendida como um par, ação e 

reação, ou seja, a força que atua num corpo tem a mesma intensidade e direção da 

que atua no outro, porém com sentido contrário. 

A Força Gravitacional não é percebida na interação entre dois corpos 

quaisquer na superfície terrestre porque sua intensidade é muito pequena, 

desprezível, devido às pequenas massas desses corpos. Mas, sua manifestação pode 

ser notada quando pelo menos um dos corpos tem massa considerável. É o caso da 

interação de um corpo qualquer de pequena massa com o planeta Terra, que o atrai 
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e tende a mantê-lo em sua superfície (fenômeno comum no cotidiano conhecido como 

queda dos corpos); nessa interação, a Força Gravitacional entre o planeta e um corpo 

nas vizinhanças de sua superfície, é denominada Força da Gravidade ou Força Peso. 

No caso da interação entre dois corpos de grandes massas, como o Sol e um planeta, 

ou um planeta e um satélite, ou ainda outros dois corpos celestes, a Força 

Gravitacional assume valores de grande intensidade.  

Por esse motivo, a Astronomia sempre esteve diretamente relacionada com a 

teoria da Gravitação, pois esta trata de uma das quatro únicas interações 

fundamentais conhecidas, de todas, a mais fraca, que só é perceptível na escala 

Astronômica (NUSSENSVEIG, 2002). 

A seguir, estão descritos alguns aspectos importantes a respeito da Força 

Gravitacional Universal. 

 

Atuação da Força Gravitacional Universal entre Corpos Celestes 

 

A Força Gravitacional Universal é responsável pela órbita de um corpo celeste 

ao redor de outro, como por exemplo, dos planetas em torno do Sol, da Lua em torno 

da Terra, etc. Ela atua como uma força resultante centrípeta (direcionada para o centro 

do corpo orbitado), impondo ao corpo em órbita uma aceleração homônima, 

responsável pela variação a cada instante da direção de sua velocidade, que é sempre 

tangencial à trajetória que realiza. Uma situação semelhante ao movimento de uma 

pedra girando presa num fio, onde a força resultante centrípeta, nesse caso, é a força 

de tração que o fio exerce na pedra, conjugada com a força da gravidade ou força 

peso exercida pela Terra sobre a pedra. 

A Força Gravitacional Universal atua como uma espécie de organizadora do 

Universo, mantendo uma harmonia quase perfeita nos movimentos dos astros. Se 

esta força não existisse, todos os corpos, desde os enormes até os minúsculos, 
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incluindo os terráqueos, estariam vagando pelo espaço infinito, numa trajetória 

retilínea com velocidade constante, conforme a primeira lei de Newton. As ilustrações 

das Figuras 12-a, 12-b, 12-c e 12-d a seguir mostram as diferentes atuações da Força 

Gravitacional Universal: 

 

FIGURA 12-a. Sol atraindo o Planeta. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

FIGURA 12-b. Terra atraindo a Lua. 

Fonte: O próprio autor. 

 

A força de atração do Sol 
proporciona a força centrípeta, 
que mantém o planeta em 
órbita. 

A Terra atrai a Lua com uma 

força da mesma natureza 

que a força com que o Sol 

atrai os planetas. 
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FIGURA 12-c – Terra atraindo um objeto (maçã). 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

 

FIGURA 12-d. Uma pessoa atraindo outra. 

Fonte: O próprio autor. 

 

 

O planeta Terra também 

exerce a força gravitacional 

sobre a maçã ou qualquer 

outro objeto, atraindo-os para 

o seu centro. 

 

A força gravitacional existe 

também entre duas pessoas, 

mas é muito pequena, devido 

às suas pequenas massas. 
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Variação da Força Gravitacional 

 

Como descrito, a Força Gravitacional Universal varia com as massas dos 

corpos em interação e com a distância que os separa. Mais precisamente, é 

diretamente proporcional ao produto das massas dos corpos e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre os seus centros. A constante de 

proporcionalidade entre essas variáveis é denominada Constante Gravitacional 

Universal, representada pela letra “G” e tem valor igual a 6,67. 10-11 N.m2/kg2.. 

Assim, a expressão matemática de sua intensidade é dada por: 

FG = G.m1.m2 / d2.                                                 (eq. 01) 

Aplicando a expressão acima, verifica-se que a Força Gravitacional entre dois 

corpos de pequena massa é muito pequena, imperceptível. Como, por exemplo, entre 

duas pessoas de 60 kg, distantes 2 m entre si, a intensidade dessa força é:  

FG = 6,67.10-11. 60.60/22 = 0,00000006 N 

(valor desprezível comparado à força que a Terra exercer sobre uma pessoa). 

 

Por que os Corpos Celestes “não caem”? 

 

Na realidade, os corpos celestes estão caindo quando orbitam um outro corpo 

maior. Ou seja, suas respectivas órbitas são trajetórias de queda ao redor do corpo 

orbitado. Para o corpo ficar em órbita “caindo”, ele deve ter uma velocidade de 

revolução adequada, determinada em função da massa do corpo orbitado e do raio 

de sua trajetória (distância entre o seu centro e o centro do corpo orbitado), que faz 

com que a força centrípeta resultante seja a própria força gravitacional atuante nos 
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corpos em interação, responsável pela manutenção da órbita. Por exemplo, para um 

satélite artificial ser colocado orbitando em torno da Terra, ele deve ser lançado e 

permanecer com uma velocidade pré-definida, definida como velocidade de escape, 

calculada em função das variáveis acima citadas, da seguinte maneira: 

Com base na eq. 1, a Força Gravitacional entre a Terra e o satélite é dada 

por:  

FG= G.MT.m/r2                                                    ( eq. 02 ), 

onde MT é a massa da Terra, m é a massa do satélite e r o raio da órbita, 

distância entre o centro do planeta e a posição definida para a órbita do satélite, ou 

seja, a soma do raio da Terra com a altura da órbita ( RT + h). 

E a Força Centrípeta é dada por Fc = m.v2/r                                        (eq. 03) 

onde m é a massa do satélite, v é a velocidade de escape a ser calculada e r 

o raio da órbita. 

Como a Força Gravitacional deve ser a Força Centrípeta resultante sobre o 

satélite de modo a mantê-lo em órbita, tem-se, igualando as equações 2 e 3 e 

resolvendo para v: 

m.v2/r = G.MT.m/r2 >>>> v = √ ( G.MT/ r ) ou  v = √ ( G.MT/RT + h ).                 (eq. 04 ) 

Obs: Para evitar o atrito com a atmosfera terrestre, a altura de lançamento do 

satélite é cerca de 36.000 km. Substituindo esse valor e os valores G= 6,67.10-11, MT= 

6,0.1024 e RT= 6400 km na equação 4, calcula-se a velocidade de escape, que é de 

10.800 km/h, aproximadamente.  

Verifica-se que tal velocidade não depende da massa do satélite, mas sim da 

massa da Terra e da altura que se deseja para a sua trajetória. Se a velocidade de 

lançamento for menor do que a determinada, o satélite não entrará em órbita, mas 

cairá, literalmente sobre a superfície do planeta, como qualquer corpo abandonado 
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em suas vizinhanças; ao contrário, se a velocidade for muito maior que a definida, o 

satélite sairá da órbita e seguirá em linha reta para o espaço. A Figura 13 ilustra o 

lançamento de um satélite ou um objeto qualquer:  

 

FIGURA 13. Lançamento de um satélite. 

Fonte: www.spacecentre.nz . 

 

Nas trajetórias A e B, a velocidade de lançamento foi pequena, menor do que 

necessária e o corpo cai sobre a Terra. Nas trajetórias C e D, a velocidade de 

lançamento foi dentro da faixa adequada e o corpo entrou em órbita. Finalmente, na 

trajetória E, a velocidade de lançamento foi maior do que a apropriada, e o corpo vai 

para o espaço. 

No caso das órbitas dos corpos celestes naturais, como por exemplo, da Lua 

em torno da Terra ou desta e de outros planetas em torno do Sol, evidentemente que 

não houve “lançamentos”. As órbitas se estabeleceram na origem do Universo, após 

a formação dos astros celestes que, por sua vez, também foi motivada pela Gravitação 

Universal. 

 

 

http://www.spacecentre.nz/
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Força da Gravidade ou Força Peso 

 

É um caso particular da Força Gravitacional Universal, quando a interação 

ocorre entre um corpo de grande massa (como, por exemplo, um planeta) e um outro 

corpo de massa menor situado nas suas vizinhanças. É o caso da interação entre o 

nosso planeta Terra e um corpo próximo ou sobre a sua superfície. A expressão 

matemática para o cálculo da Força da Gravidade ou Força Peso (representada pela 

letra “P”) exercida pela Terra sobre um corpo de massa m situado na sua superfície 

é:  

P = m .g.                                                                 ( eq. 05) 

A equação acima é derivada a partir da equação 1 de cálculo da Força 

Gravitacional, da seguinte maneira: 

Fazendo m1=MT, m2=m  e d= (RT + h) na eq. 1, tem-se: 

P = FG =  G.MT.m / ( RT + h ) 2                                      (eq. 06) 

Considerando h=0 (corpo situado na superfície terrestre) na eq. 5, tem-se: 

P = FG = G.MT.m / RT
2                                               (eq. 07) 

Mas G.MT/RT
2 = constante=  g                                                             (eq. 08) 

onde g é a aceleração da gravidade local (vale aproximadamente 9,8 m/s2   na 

superfície terrestre). 

Então: P = FG= m.g 

Assim, Força Gravitacional, Força da Gravidade e Força Peso são uma 

mesma força. 
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Observações: 

a) Analisando a equação 8, verifica-se que quanto maior a altura da órbita do 

corpo em relação à superfície terrestre, menor a aceleração da gravidade e, em 

consequência, também a Força da Gravidade ou Força Peso. 

b) Ao se calcular a força da gravidade na superfície da Terra, admite-se que 

toda a massa da Terra está concentrada em seu centro. Newton conseguiu 

demonstrar que uma distribuição esfericamente simétrica de massa (como a Terra) 

atrai uma partícula externa como se toda a massa da distribuição estivesse 

concentrada em seu centro, quando a força de atração é uma força central 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a partícula e o centro da 

esfera. 

Demonstra-se esse resultado aplicando-se o princípio da superposição, em que 

a força gravitacional resultante que atua sobre uma determinada partícula num 

sistema de partículas é dada pela soma vetorial das forças que cada partícula exerce 

sobre ela. Assim, quando n partículas agem sobre uma dada partícula 1, tem-se : 

FR = F12 + F13 + F14 + ....... +F1n .                                   (eq. 09) 

Pelo fato de que a força gravitacional é conservativa, ela pode ser calculada a 

partir da energia potencial da partícula na presença da distribuição de massa (quando 

várias massas atuam sobre ela). Assim, o Princípio da Superposição pode ser 

aplicado à energia potencial, pois: 

Grad (U1 + U2 + ...) = Grad  U1 + Grad U2 +..                          (eq. 10) 

Como cada uma das forças que atuam sobre uma partícula é conservativa, a 

sua resultante é : 

F = - Grad U = -Grad U1 – Grad U2 – ...., sendo U = U1 + U2 + ….      (eq. 11) 
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Por outro lado, a energia potencial U associada à duas partículas de massas 

m1 e m2 separadas por uma distância d , correspondente à Força Gravitacional, é dada 

por: 

U= - G.m1.m2/d .                                                  (eq. 12) 

Considerando m1 a partícula em questão e m2 a massa de cada uma das 

infinitésimas partículas pertencentes a camadas esféricas concêntricas delgadas que 

compõem a distribuição de uma massa esférica (no caso, a Terra), calcula-se a 

energia potencial devida à cada uma dessas camadas , que somadas chegam ao 

seguinte resultado [Nussenzveig, 2004]: 

U(r) = - GMm/r                                                     (eq. 13) 

onde M é a massa total da camada esférica uniforme e r a distância  da partícula ao 

centro da distribuição de massa (esfera). 

Comparando-se as equações 12 e 13, verifica-se que a energia potencial de  

interação entre a camada esférica e uma partícula externa é a mesma que se toda a 

massa M da camada estivesse concentrada em seu centro. 

A função Força é, então, calculada a partir da função Energia Potencial, ou 

seja: 

F(x)= -dU(x)/dx.                                                   (eq. 14) 

Na direção radial do centro da Terra tem-se, então: 

F = - Grad U = -dU/dr = -  ( d /dr ) ( - GMm/r ) = - GMm/r2   

(Lei da Gravitação Universal) 
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Diferença entre Peso e Massa 

 

É muito comum no cotidiano as pessoas se referirem à massa de um corpo 

como sendo o seu peso, como se fossem grandezas físicas iguais. Mas, na realidade, 

não o são. Peso (P) é uma força, também denominada Força da Gravidade e, como 

foi descrito, é a Força Gravitacional de interação (atração) entre a Terra e um corpo 

próximo ou sobre a sua superfície. Como toda força, a Força Peso é medida em 

Newtons (N), sua unidade de medida padrão. Por sua vez, massa (m) é a medida da 

inércia de um corpo, ou seja, a medida da resistência do corpo em alterar seu estado 

de movimento (de parar quando estiver em movimento ou de se movimentar quando 

estiver parado). De uma forma mais corriqueira, massa é a quantidade de matéria 

presente no corpo; sua unidade de medida padrão é o quilograma (kg). E as duas 

grandezas físicas são avaliadas por aparelhos de medição diferentes: enquanto a 

massa de um corpo é medida por balanças, o seu peso, ou seja, a força com que a 

Terra o atrai ou ele atrai a Terra, é obtido por dinamômetros. 

E, como visto, as duas grandezas físicas se relacionam pela expressão: 

P = m.g. 

Pode ser que essa confusão entre peso e massa tenha sido originada pelo 

fato da Força Peso também ser expressa na unidade de medida quilograma-força 

(cujo valor unitário equivale a aproximadamente 10 N, isto é, 1 kgf~= 10 N). Assim, 

uma pessoa de massa igual a 80 kg, é atraída pela Terra e a atrai com uma força de 

aproximadamente 800 N ou de 80 kgf. Ou seja, o valor da sua massa em kg é o mesmo 

que o do seu peso expresso em kgf. E, como é prática comum do povo brasileiro 

abreviar nomes, a palavra quilograma-força (kgf) passou a se chamar quilo (kg), 

gerando a confusão. 

Um exemplo muito utilizado para ilustrar tal diferença é apresentar a situação 

de um homem que vai para a Lua, onde a aceleração da gravidade é próxima de 1,6 
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m/s2. Supondo que sua massa aqui na Terra seja de 60 kg, lá ele apresentará a 

mesma massa, porém seu peso no satélite (força com que é atraído e atrai o satélite) 

será de: P = 60.1,6= 96 N ou aproximadamente 9,6 kgf. Então, o seu peso na Lua, 

seja em Newtons ou em kgf, tem valor diferente da sua massa, confirmando que peso 

e massa são grandezas diferentes. 
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APÊNDICE IV: LINKS DOS VÍDEOS E SIMULAÇÕES 

VÍDEOS: 

EP.13 – Lua.  

https://www.youtube.com/watch?v=8pXN5lGRYkk 

 

EP.14 – Meteoros. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqRYcJE-KNw 

 

EP.17 – Planetas- ABC da Astronomia – TV Escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3L86z08ADw 

 

EP.19 – Rotação e Translação.  

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

 

EP.21 – Terra.  

https://www.youtube.com/watch?v=FWj9BZISBoY 

 

EP.23 – Via Láctea.  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pXN5lGRYkk
https://www.youtube.com/watch?v=nqRYcJE-KNw
https://www.youtube.com/watch?v=m3L86z08ADw
https://www.youtube.com/watch?v=DirKnUkq_FE
https://www.youtube.com/watch?v=FWj9BZISBoY
https://www.youtube.com/watch?v=vEsnvHBfGNI
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SIMULAÇÕES: 

GRAVIDADE e ÓRBITAS.  

https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-

orbits_pt_BR_jnlp 

 

LABORATÓRIO DE FORÇA GRAVÍTICA.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-

lab_pt_BR.html 

 

TerraSolLuaPerspPeq 

http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm 

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-orbits_pt_BR_jnlp
https://phet.colorado.edu/sims/gravity-and-orbits/gravity-and-orbits_pt_BR_jnlp
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_pt_BR.html
http://www.4shared.com/video/oazgGKMc/TerraSolLuaPerspPeq.htm
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APÊNDICE V: SISTEMATIZAÇÃO DAS AULAS 

Sistematização-Aula 1.pptx 

Sistematização-Aula 2.pptx 

Sistematização-Aula 3.pptx 

 

  

file:///C:/Users/Marcia/Desktop/MESTRADO/Sistematização-Aula%201.pptx
file:///F:/MESTRADO/Sistematização-Aula%202.pptx
file:///F:/MESTRADO/Sistematização-Aula%203.pptx
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APÊNDICE VI – PRÉ-TESTE (CONHECIMENTO PRÉVIO) 

1- Por que acontecem os dias e as noites? 

A - Porque o Sol gira em torno da Terra. 

B - Porque a Terra gira em torno do sol (movimento de translação). 

C - Porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo (movimento de rotação). 

D - Porque a Terra tem seu eixo de rotação inclinado em relação ao Sol. 

2– Porque a incidência do Sol em um lugar é mais amena ao amanhecer do que ao 

meio dia? 

3– Por que acontecem as estações do ano? 

4-– Porque existem as fases da Lua? 

5- A Lua tem movimento de translação (em torno da Terra)? e de rotação (em torno 

do próprio eixo)? 

6- Por que acontecem os eclipses do Sol e da Lua? 

7 - Porque um objeto cai? 

A – Porque o ar exerce pressão sobre ele. 

B – Porque ele é atraído pelo chão que exerce sobre ele uma força 

gravitacional. 

C – Porque ele é atraído pela Terra que exerce sobre ele uma força 

gravitacional. 
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D – Porque ele é atraído pela gravidade, aplicada pelo chão. 

8- Na Lua existe atmosfera? e gravidade? 

A- Existe atmosfera e gravidade. 

B- Não existe atmosfera, mas gravidade sim. 

C- Existe atmosfera e não existe gravidade. 

D- Não existe nenhuma das duas 

9- Por que a Lua e os satélites artificiais da Terra “não caem”? 

10- Relação entre peso e massa. 

A – Qual o seu peso? 

B – Qual a sua massa? 

11- Quais são os planetas do nosso Sistema Solar? 

12- Quais os dois planetas mais próximos da Terra? 
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APÊNDICE VII: QUESTÕES PARA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PÓS-

TESTE) 

 

TURMA: 3001. Data: 02/10/2015 

A) Quais os dois principais movimentos da Terra? 

B) Qual deles é responsável por acontecer os dias e as noites? e qual deles determina 

o período de 1 ano? 

C) Por que acontecem as estações do ano, ou seja, por que quando é verão num 

hemisfério, é inverno no outro? 

D) Quais as fases da Lua, na sequência em que aparecem no céu? 

E) Por que ocorrem as fases da Lua? 

F) Por que a Lua apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra? 

G) Como ocorrem os eclipses do Sol e da Lua? 

H) Quais os planetas do nosso Sistema Solar? 

I) Qual é a única estrela do nosso Sistema Solar? 

J) Cite outros corpos celestes do nosso Sistema Solar. 

K) Comente sobre a atuação da Força Gravitacional Universal. 

L) O que é Força da gravidade ou Força Peso? 

M) Qual a diferença entre Peso e Massa? 

 


