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RESUMO 
 
Tem havido questionamentos sobre a necessidade da inovação no ensino de Física 

no ensino médio, apesar de pouco material apresentar clara e objetiva propostas 

práticas para os professores. Os professores têm geralmente escasso (ou nenhum) 

tempo para se dedicar a estudo/pesquisa sobre estratégias de ensino que podem 

revelar-se eficazes na mudança de suas práticas tradicionais. Além disso, eles 

enfrentam grandes dificuldades para aplicar as propostas que tinham engendrado 

dentro das universidades e centros de pesquisas. Para estes últimos estão distantes 

de condições de sala de aula reais. Por conseguinte, inovações educacionais muitas 

vezes continuam longe das escolas e não encontram oportunidade de ser avaliado 

em situações práticas. Portanto, o estudo proposto será conduzido através de uma 

abordagem metodológica qualitativa com um grupo de duas turmas de alunos do 

ensino médio da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro e, a hipótese que 

será verificada é: o Miniplanetário do Planisfério Celeste Sul, a compreensão do seu 

funcionamento e a sua utilização em sessões didáticas, conexas às aulas sobre 

Astronomia. São adequadas para promover uma aprendizagem dialógica e 

significativa do movimento aparente do céu. De tal modo, constatou-se que o 

Miniplanetário é uma ferramenta que o docente poderá usar em sala de aula, como 

facilitador e colaborador, constituindo o elo que se perdeu em uma educação 

fragmentada, através dos diversos problemas apresentados, entre o docente e o 

discente, colocando a verdadeira aprendizagem significativa de tais conteúdos 

imprescindíveis por si só. Essa aprendizagem pode ainda fazer os alunos a 

aprenderem aprender, terem maior autonomia, socialização, autoestima, 

conhecimento, finalmente, poder colaborar para a cidadania. Como produto associado 

dessa dissertação, elaboramos um documento à parte, capaz de ser usado por 

docentes do ensino básico para construir e aplicar o Miniplanetário como previsto em 

sala de aula. 

 

Palavras-chave: Miniplanetário, Ensino de Astronomia, Ensino de Física. 
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ABSTRACT 
 
 
There have been questions about the need for innovation in teaching physics in high 

school. Although little material presents clear, objective and practical suggestions for 

teachers. Teachers generally have little (or no) time to devote to study / research on 

teaching strategies that can prove to be effective in changing their traditional practices. 

Moreover, they face great difficulties to implement the proposals that had been 

engendered within universities and research centers for the latter are far from actual 

classroom conditions. Therefore, educational innovations often still far from schools 

and find no opportunity to be assessed in practical situations. Physical. Therefore, the 

proposed study will be conducted through a qualitative approach with a group of two 

high school students in classes from public state school in Rio de Janeiro, and the 

hypothesis to be verified is: the south celestial planetary mini, the understanding of its 

operation and its use in educational sessions related to lessons on astronomy, are 

appropriate to promote a dialogue and meaningful learning of the apparent movement 

of the sky. In this way, it was found that the Mini Planetarium is a tool that teachers 

can use in the classroom, as a facilitator and collaborator, providing the link that was 

lost in a fragmented education through the various problems presented, between 

teacher and the student, placing the real meaningful learning such essential content 

itself. This learning can still make students learn to learn, greater autonomy, 

socialization, self-esteem, knowledge, finally, to collaborate for citizenship. As a 

product associated with this thesis, we prepared a separate document, able to be used 

by teachers of basic education to build and apply the Mini Planetarium as provided in 

the classroom. 

 

Keywords: Mini Planetary Astronomy Teaching, Physics Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A Astronomia é um assunto que desperta curiosidade de muitas 

pessoas, desde a antiguidade, porém, ao mesmo tempo surgem muitas concepções 

alternativas que levam à propagação de informações equivocadas. A falta de preparo 

e a falta de recursos são os principais fatores que dificultam o desenvolvimento deste 

conteúdo que faz parte do currículo mínimo da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro. Recentemente começaram a surgir materiais de apoio, mas 

ainda falta muito, pois se trata de uma temática que, muitas vezes, necessita de um 

telescópio, artefato de alto custo, para observações. 

Tem havido questionamentos sobre a necessidade da inovação no 

ensino de Física no ensino médio. Apesar de pouco material apresentar clara e 

objetiva propostas práticas para os professores. Os professores têm geralmente 

escasso (ou nenhum) tempo para se dedicar a estudo/pesquisa sobre estratégias de 

ensino que podem revelar-se eficazes na mudança de suas práticas tradicionais. Além 

disso, eles enfrentam grandes dificuldades para aplicar as propostas que tinham 

engendrado dentro das universidades e centros de pesquisas. Para estes últimos 

estão distantes de condições de sala de aula reais. Por conseguinte, inovações 

educacionais muitas vezes continuam longe das escolas e não encontram 

oportunidade de serem avaliados em situações práticas.  

Os alunos fazem parte de uma tal rotina que é modificada pela ciência e 

tecnologia e tira proveito dela quando eles enfrentam os nomes científicos e figuras 

que são trazidas pelos meios de comunicação. A ficção científica estimula imaginação 

- e também os adolescentes que estão ou não mais adolescentes - por incitar a busca 

de fatos novos, virtuais ou extraordinárias. De PAULA et al (1997) relatam a influência 

de tal conhecimento científico que está presente na vida de rotina, mostrando a 

existência de concepções alternativas em alguns temas de Física Moderna em 

adolescentes. Os autores afirmam que a produção de tais concepções alternativas 

origina a partir da interação do aluno com a Ciência de mundo modificado. Resultados 

como esse têm sugerido que os alunos com o conhecimento científico 

obtido/construída a partir de vida rotineira, onde eles se comportam como cidadãos, 

podem ser encontrados em muitas salas de aula. Professores de física tendem a ter 
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dificuldades para lidar com esses alunos, porque os professores têm apenas um 

conhecimento clássico na mão.  

Este cenário reforça a necessidade de uma atualização curricular que 

pudesse lidar com estudantes que não pode reconhecer o significado do conteúdo 

tradicionalmente ensinado na escola na vida deles. Por conseguinte, o ensinamento 

de Física em escolas deve ser considerado como um elemento básico para a 

compreensão e ação no mundo atual, para a compreensão do mundo moderno e para 

a satisfação cultural dos cidadãos de hoje.  

Para o aluno o ensino só tem sentindo se o conteúdo que está 

conhecendo tiver relação com uma informação já armazenada no seu cognitivo e não 

for inserido de forma arbitrária e sem relação com sua realidade, desta maneira estará 

se concretizando uma aprendizagem mecânica usando a prática da memorização e 

assim fica cada vez mais distante de um ensino com significado para o aprendiz. 

Nessa abordagem de aprendizagem mostra que o docente também deve 

estar preparado para propor um aprendizado inovador desenvolvendo tarefas que 

favoreçam esse tipo de aprendizagem, o aprendiz tem que tornar-se o pesquisador 

deste processo e o educador passará a ser o intermediário responsável em criar 

pontes entre os conteúdos e os fatos sociais reais do aluno. 

Portanto, a princípio contata-se que, o conceito teórico desta 

aprendizagem é sempre utilizar essas conexões do conhecimento prévio já do 

aprendiz e o novo a ser apresentado, deste modo ele estará tendo um verdadeiro 

enriquecimento cognitivo, são através de dinâmicas que identificamos a realidade e a 

bagagem de experiências que a criança já possui sobre o assunto. Diante disso a 

possibilidade de agregar informações sobre o novo conteúdo será muito mais eficiente 

para o aluno.   

Segundo Freire (1991) toda prática tem por base uma verificada linha ou 

concepção pedagógica, mesmo que algumas vezes o professor não tenha clareza 

disto. 

As linhas educativas, ainda segundo a mesma autora, adotadas por 

determinado grupo refletem, portanto, as ideologias e o contexto no qual estão 
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inseridas. Assim é que nos diversos momentos da educação brasileira, a pedagogia 

servia aos interesses ou da ideologia dominante ou de grupos de resistência. 

O que se percebe é que essa prática experimental não tem sido cultivada 

de forma a arquitetar uma aprendizagem significativa, já que se encontra quase 

sempre aplicada de forma desarticulada, sem planejamento e sem qualquer preparo. 

O próprio PCNEM (1999) destaca que o ensino de Física tem conceitos, leis e 

fórmulas, que nem sempre são articulados e apresentam-se de forma não 

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

persistindo na solução de exercícios recorrentes com a intenção de que o aprendizado 

advenha por automatização, memorização e não pela construção de conhecimentos 

provenientes das competências adquiridas. 

Acredita-se que a presente pesquisa será de grande relevância, pois 

contribuirá para elevar o nível de conhecimento e crescimento dos alunos.  Melhorar 

o diálogo entre professores e alunos facilitando o processo ensino/aprendizagem das 

aulas de Física. Acerca disso, Paulo Freire comenta:  

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que 
o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como sujeito também da produção do saber se 
convença, definitivamente, de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 
sua construção (2003 p. 22). 
 

Segundo Moreira (2011), o diálogo surge no contexto como o grande 

incentivador da educação mais humana e até revolucionária. O educador antes 

detentor da palavra começa a ouvir, já que não é no silêncio que os homens se fazem, 

contudo, na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Isto corresponde a midiatização 

pelo mundo, meio para o amor ao mundo e aos homens. Apesar disso, é necessário 

que exista humildade e fé nos homens. 

De acordo com Freire (1999), a consciência crítica se caracteriza por 

uma visão não simplista, não ingênua, analisando os problemas com profundidade, 

sem unilateralidade, sem preconceito, buscando a realidade em todos os seus 

ângulos, inserido no contexto histórico, buscando a relação causalidade-efeito e 

propondo solução. 



 

 
15 

 

Assim, o ensino de Física com base somente em temas clássicos não 

será capaz de desenvolver as habilidades que são necessárias para a cidadania 

global. Pesquisadores brasileiros têm tentado realizar uma análise mais profunda 

sobre a dificuldade de produzindo a atualização curricular em Ciências. Terrazan 

(1994) analisa o panorama educacional e centra-se nas necessidades de inserção de 

Física Moderna nas escolas secundárias. Ele vem com uma proposta pedagógica 

guiada pela imagem de conhecimento como uma teia tridimensional, significativo que 

contraria o atual panorama, com base em um ensinamento conceito linear e 

estabeleceu-se dentro de uma visão empírica.  

Pereira (1997) concorda com o fato de o mundo contemporânea é 

altamente tecnológico e que a sua compreensão deve vir de escolas, principalmente 

de programas dentro de Ciências Naturais e Sociais, Física, Química e Biologia, de 

modo que assuntos relevantes podem ser incluídos no currículo de um cidadão de 

mente aberta que compreende o ambiente circundante. Uma pessoa que pode tomar 

suas próprias decisões e jogar seus papéis sociais e económicos de acordo com o 

período histórico atual.  

Diante do exposto, constata-se que o papel da escola garantir meios 

para que os alunos possam não só aprender como além disso, desenvolver um senso 

apropriado para e transformar essas informações em conhecimento e de acordo com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), em seu artigo 4º, Inciso IX, 

que institui que é dever da escola colocar padrões mínimos de qualidade de ensino, 

julgamos indispensável e apropriado colaborar para a melhoria do ensino em uma 

situação concreta de sala de aula. 

No intuito de contribuir para que esse conteúdo tenha uma divulgação 

pedagógica e para que ele se torne fluente, num futuro próximo, esse material didático 

está sendo preparado para o estudante e para o professor (material de apoio) 

intitulado “Planetário do Planisfério Celeste Sul para ensino de Astronomia para o 

ensino médio”. Neste contexto, a dissertação se baseará adaptação do planisfério 

celeste Sul na forma de planetário. O princípio de utilização será o mesmo do 

planisfério celeste Sul, sendo que este processo atenderá um grande número de 

alunos, seguindo os princípios pedagógicos da metodologia investigativa e das 

Unidades de Ensino Potencialmente Significativas – UEPS (Moreira, 2011). 
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Como objetivo de pesquisa, a presente dissertação busca propiciar aos 

alunos uma experiência para a abrangência do movimento celeste e contribuir para 

melhora do nível conceitual deles, através do Miniplanetário do planisfério celeste sul, 

para compreensão das aulas de Astronomia com ênfase no conhecimento das 

constelações. 

A abrangência dos princípios da Astronomia para a formação do cidadão 

do mundo contemporâneo, está em consonância com o que é preconizado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o Ensino Médio, que, com força de 

lei, coloca que os alunos do ensino médio devam ter “domínio dos princípios científicos 

e tecnológicos que presidem a produção moderna” (LDB,1996). 

Nessa mesma direção os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM, 2002, p. 79) destacam que: compreender as interações 

gravitacionais, identificando forças e relações de conservação, para explicar aspectos 

do movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites. 

A educação brasileira conquista o direito de, efetivamente, refletir a 

necessidade e a importância da participação consciente dos diretores, pais, alunos, 

professores e funcionários com relação às decisões a serem tomadas no cotidiano 

escolar, na busca de um compromisso coletivo com resultados educacionais mais 

significativos. 

Esta educação, cuja meta é valorizar o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e igualitária, agregada ao fato de fortalecer cada vez mais a 

democracia no processo pedagógico, encontra-se no projeto de Gestão Democrática 

da Escola, uma oportunidade real de transformar a escola em um espaço público onde 

diversas pessoas têm a possibilidade de articular suas ideias, estabelecerem diálogos 

e considerar diferentes pontos de vista, contribuindo também para a formação de 

alunos autônomos, responsáveis, pensantes e críticos. 

Todavia, não é tarefa simples promover na escola uma gestão 

democrática, garantidora do desenvolvimento no educando, de qualidades que 

favoreçam sua realização, tais como socialização responsável, o espírito da 

cidadania, bem como sua autonomia. Muitos são os obstáculos a serem superados, 

muitos obstáculos no próprio contexto escolar e outros advindos do meio social e do 
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meio familiar do educando, sem mencionar características individuais que possam 

interferir na convivência democrática. 

Para alcançarmos o nosso objetivo geral, pretendemos percorrer as 

seguintes etapas: 

Fazer um levantamento bibliográfico do ensino da Física e da 

Astronomia no Brasil e a motivação para a pesquisa em astronomia. 

  No capítulo 2, apresentou-se a base conceitual de Paulo Freire e a 

dialogicidade. 

O capítulo 3, apresentou-se o ensino da física e como o mesmo é 

vislumbrado nos PCN. 

O Capítulo 4, apresentou-se ensino de Astronomia e as relações desta 

ciência com o ensino curricular da educação básica brasileira. 

O capítulo 5 trata do Planisfério Celeste, como seus conceitos e 

relevância. 

O capítulo 6, apresenta o Miniplanetário, avaliando a contribuição dessa 

aplicação para a aprendizagem significativa do aluno. 

O Capítulo 7, apresenta a Metodologia da pesquisa e suas etapas. 

O Capítulo 8, apresenta as análises dos resultados. 

Finalmente, no capítulo 9, apresenta as conclusões do trabalho e 

sugestões para a aplicação do Miniplanetário em sala de aula. 
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2. PAULO FREIRE E A DIALOGICIDADE 
 
 
 

O trabalho de Paulo Freire teve como berço e cenário de vida, a região 

nordeste do Brasil. A população dessa enorme área, na época em que Paulo Freire 

aí trabalhou, era de mais ou menos 25 milhões de habitantes e o número de 

analfabetos era de mais ou menos 15 milhões. O movimento de alfabetização, nos 

moldes de Paulo Freire, teve início numa cidade do interior, Angicos, localizada no 

estado do Rio Grande do Norte. Nessa cidade, 300 trabalhadores foram alfabetizados 

em 45 dias. 

O método Paulo Freire teve ressonâncias profundas em todo país 

porque não era apenas um mecanismo alfabetizador. Seu método tinha e tem como 

finalidade a educação conscientizadora de um processo específico e dinâmico, 

procurava criar e desenvolver a consciência política dos educandos. 

O relato de um trabalhador que voltou a estudar depois anos afastado 
de uma sala de aula, que exibi dia desses, em um vídeo, para meus 
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – o qual alguns alunos 
chegaram a se identificar – trouxe para debate naquela aula uma 
prática escolar corriqueira de décadas atrás: os tempos em que a 
palmatória fazia parte do universo escolar. Tempo em que o professor, 
detentor do conhecimento, depositava nas mentes vazias dos alunos 
as informações. Os alunos, passivamente, recebiam os saberes 
descartáveis hermeticamente acabados. Aqueles que eram capazes 
de decorar os conteúdos, estavam aptos a avançar para série 
seguinte. Os outros, considerados burros, estavam fadados ao 
fracasso escolar e, consequentemente, pessoal (LEAO, 2012, p. 42) 

 

Constata-se que as aulas de muitos professores ainda possuem traços 

da prática tradicional em que o aluno é o mero receptor de conteúdo. 

Inserido na realidade, o educando irá aprofundando, através de uma 

tomada de consciência crítica, o conhecimento dessa realidade. Nela, ele sente então, 

que deve assumir um compromisso histórico que é o da transformação da realidade 

histórica. Esse compromisso, porém, exige que o homem seja capaz de denúncia e 

anúncios, porque somente assim, a realidade poderá ser transformada. E então, não 

haverá mais uma massa oprimida, mas haverá um povo consciente e livre, criador de 

cultura.  
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A pedagogia Libertadora surgiu na década de 60 do século XX, com o 

educador Paulo Freire, que desenvolveu suas experiências com a alfabetização de 

adultos, como vimos na sua obra “Pedagogia do Oprimido”. Esta pedagogia foi 

rechaçada pelo golpe militar em 1964, ao determinar sua prisão, “por suas ideias 

terem sido consideradas perigosas e ameaçadoras ao poder vigente. Passa então a 

viver exilado por 14 anos” (ARANHA, 1997, p. 206). 

Segundo Moreira (2011), a opressão oferecida como problema crônico 

social, já que as classes menos favorecidas são oprimidas e acabam por aceitar o que 

lhes é imposto, decorrente da ausência de conscientização. 

A libertação é um “parto", já que a superação da opressão determina o 

abandono da condição “servil", ou seja, contribui para que várias pessoas simples 

somente obedeçam a ordens, sem que haja o questionamento ou mesmo luta pela 

transformação da realidade, fato motivado de maneira especial provocada pelo medo. 

Moreira (2011) destaca que a pedagogia da libertação, a pedagogia dos homens que 

se empenham na luta por sua libertação, representa uma pedagogia que não pode 

ser elaborada nem praticada por aqueles que oprimem, já que se partisse deles faria 

dos oprimidos objetos de seu humanitarismo, conservando e encarnando a própria 

opressão. É uma pedagogia que não se acaba e que se busca ainda a libertação de 

seus opressores.  

Freire acreditava no homem enquanto sujeito histórico, em constante 

busca do seu crescimento e da transformação de realidade, capaz de transcender-se 

e de superar as situações-limite. 

Criticando a pedagogia Tradicional nos seus aspectos de 

“domesticação”, Freire propôs uma educação que promovesse a libertação no 

homem. No seu livro Pedagogia do Oprimido, ele expõe as bases filosóficas de sua 

teoria da educação. 

A pedagogia da Liberdade coloca professor e aluno enquanto sujeitos 

da história. É através do diálogo dos homens entre si, e destes com natureza, que a 

educação acontece. Para Freire a dialogicidade é a essência da educação como 

prática da liberdade. Ele afirma que: 
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“Ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho, os homens 

aprendem em comunhão mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 69). 

É nesta linhagem que Freire diferencia dois tipos de pedagogia, “a dos 

dominantes em que a educação é prática dominante e a do oprimido que é a educação 

como prática da liberdade” (ARANHA, 1997, p. 207). 

É necessário que o oprimido tenha consciência crítica da sua opressão, 

mas também que ele se disponha a lutar para mudar essa realidade e uma forma 

coerente a isso é a educação libertadora, em que todos, independentemente de classe 

social, tenham sua humanidade restituídas.  

Em sua obra “Pedagogia da Esperança”, Freire ressalta que o educando 

precisa se tornar crítico, para isso, precisa reconhecer-se como sujeito, capaz de 

conhecer e se tornar objeto do conhecimento.  

“Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior o de 

conhecer, que implica reconhecer” (FREIRE, 2003, p. 47). 

Freire expressa bem suas ideias quando diz: 

O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é 
capaz de conhecer, assistindo a imersão dos significados em cujo 
processo se vai tornando também significador crítico... assumindo-se 
como sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do 
educador. Nisso é que reside, em última análise, a grande importância 
política do ato de ensinar. Entre outros ângulos, este é um que 
distingue uma educadora ou educador progressista de seu colega 
reacionário” (2003, p. 48). 

 

Ensinar exige a crítica dos educadores, Freire afirma quando diz “a 

prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. ’’ (2003, p. 38). 

“Por isso é na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental da reflexão crítica sobre a prática. É pensar a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE 2003, p. 39). 

O aluno observa a realidade, expressando suas percepções pessoais. O 

aluno identifica os pontos mais importantes do problema e as variáveis mais 

determinantes da situação. O aluno questiona o assunto destacado. Neste momento 
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o educador facilita a apropriação de conhecimentos, leva o aluno á reflexão e 

compreensão das questões. Este é o momento da análise. Este é o momento da 

formulação de soluções, em que o aluno deverá ser criativo e original.  Por último o 

aluno pratica e fixa a soluções que o grupo encontrou como sendo as mais variáveis 

e aplicáveis àquilo que está sendo estudado. 

Moreira (2011) enfatiza que nessa perspectiva a educação autêntica não 

se faz do educador para o educando ou do educador sobre o educando, contudo, do 

educador com o educando. Transcursa daí que o conteúdo deverá ser buscado. Tal 

busca é o que implica no diálogo da educação como prática da liberdade. Ou seja, é 

o momento em que é realizada a investigação do que Freire destaca de universo 

temático dos educandos ou o conjunto de seus temas geradores. (p.152), configura-

se como uma investigação que implica uma metodologia que não pode contradizer a 

dialogicidade da educação libertadora, ou seja, igualmente dialógica, 

conscientizadora, acomoda ao mesmo tempo a apreensão dos temas geradores e a 

tomada de consciência dos indivíduos em torno dos mesmos. 

Observamos bem esta teoria quando analisamos o diagrama de Charles 

Manguerez, que ele chama de “método do Arco”. 

 

Figura 1: Esquema do arco (Charles Manguerez) 

 

Fonte: Adaptado Bordenave (2016, p.02) 



 

 
22 

 

O diagrama nos mostra que o processo do ensino/aprendizagem 

escolhido segundo alguns aspectos da realidade, principia levando o aluno a observar 

a realidade em torno de si, deste modo os alunos expressam suas percepções 

individuais, formando uma primeira leitura simples mais real.  Até que eles checam a 

realidade com a teorização e por fim formula as hipóteses de solução para o problema 

exposto. Porém como a teoria em geral é muito fértil, ela pode levar a um confronto 

com a prática, levando o aluno a um confronto de suas idéias com as limitações da 

própria realidade. Isto faz com que a finalização em grupo leve a uma resposta com 

mais exatidão, assim o aluno usa a própria realidade para aprender e ao mesmo 

tempo se prepara para transformá-la. 

Esta é a etapa da problematização, que diferencia e engrandece bem a 

pedagogia libertadora das demais pedagogias. 

Daí por diante o aluno pratica e fixa o conhecimento através de situações 

vividas, não é passível ou conveniente, sabendo o que escolher. 

Sendo assim, diferente das demais pedagogias, temos como pontos 

positivos: 

 -Aluno constantemente ativo 

 -Aluno motivado pela percepção de problemas reais 

 -Aprendizagem ligada à realidade 

 -Intercâmbio com demais participantes do grupo 

 -Superação de conflitos 

 -Status do professor não diferente do status do aluno 

 -Cooperação na busca de soluções 

 -Resistência à dominação. 

Nesta pedagogia vimos que o mais importante e urgente é devolver ao 

aluno a capacidade de observar a realidade imediata, detectar todos os recursos, 

identificar os problemas que colocam em obstáculos o progresso dos recursos, 

localizar as tecnologias disponíveis para utilizar estes recursos de melhor forma, para 

assim pôr em prática uma solução original e criativa.  
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Para Paulo Freire, a essência da educação é o diálogo, com o educador 

e o educando. “O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” (2003, 

p. 68). 

Assim ambos se tornam sujeitos da educação, crescendo juntos e 

construindo um espaço mais digno para a sociedade. 

A relação professor-aluno nos parece um ponto fundamental dentro do 

processo educativo, na medida em que o professor ensina com todo o seu ser. 

Um exemplo disso é, se temos um mestre, alguém que conseguiu vencer 

na vida, distante, talvez aprendamos o conteúdo de uma matéria, mas não o conteúdo 

da sabedoria que ao se aproximar do próximo, nos aproximamos de nós mesmos. 

A consciência de Paulo Freire apresenta a relação entre o que 

transmitimos e o que somos como centro de como será nosso trabalho como 

comandante de uma aeronave, como pai de família ou mesmo na sociedade em geral.  

Por isso é preciso começar consigo mesmo: conhecendo, aceitando e 

transformando nossa relação com o meio em que vivemos. 

O altruísmo é a característica dos grandes líderes. Acredito ser esse o 

modo de agir de um piloto não apenas dentro da aeronave. Essa postura exige uma 

grande força.  

 Nesse sentido, o educador necessita “estar” com ele, junto dele, ao lado 

dele, dando-lhe suporte e confiança em sua tarefa de construir-se dia-a-dia. Isso é 

solidariedade. 

Ser solidário significa acolhê-lo em uma situação específica para seguir 

e, se necessário, confrontá-lo (sim, isto também pode ser um gesto de amor) e 

reorientá-lo amorosamente. 

Todo aprendizado é necessariamente mediado. Assim sendo, o primeiro 

contato do futuro piloto com novas atividades, habilidades ou informações deve ter a 

participação de um já formado piloto e ao internalizar um procedimento o aluno "se 

apropria" dele, tornando-o voluntário e independente. 
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Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao 

desenvolvimento das estruturas intelectuais do aluno, mas um se alimenta do outro, 

provocando saltos de nível de conhecimento. 

Paulo Freire distinguiu três tipos de marcos históricos socioculturais: 

Sociedades Fechadas, Sociedades em Processo de Transição e Sociedades Abertas. 

Para cada uma destas sociedades Paulo Freire apresenta um tipo de consciência. 

A sociedade fechada é a que tem uma consciência semi-transitiva. A 

sociedade em processo de transição apresenta a consciência ingênua transitiva; e a 

sociedade aberta, a consciência transitiva. Assim, Paulo Freire, ao estabelecer os 

níveis de consciência, tira-os da realidade concreta, da sua experiência concreta. A 

consciência das sociedades. 

Segundo Paulo Freire, o homem dominado pela consciência semi-

transitiva está imerso, circunscrito a áreas estritas de interesses e preocupações não 

podendo aprender os problemas além de sua esfera biológico-vital. Por isso, este tipo 

de homem é incapaz de captar as questões e problemáticas que vêm da realidade. É 

a Sociedade Fechada. Assim Paulo Freire comenta: 

“O homem, pois dominado por este tipo de consciência está cego e então 

se encontra limitado em sua esfera de apreensão e impermeabilização a desafios 

situados fora da sua órbita vegetativa” (1987 p. 42). 

A consequência do homem imerso em sua consciência semi-transitiva, 

é a sua incapacidade de um compromisso com a verdadeira existência. 

Isto nos faz pensar sobre em que nível de consciência estamos imersos 

ou emersos. 

Ao produzir o fenômeno da emersão da consciência, o campo de ações 

do homem se amplia porque os seus interesses e preocupações se voltam para outras 

esferas que não as estritamente vitais.  

Sobre isso Paulo Freire comenta (1981, p. 63) “Aumenta o seu poder de 

dialogação, não só com o outro homem, mas com o seu mundo. Transitava-se”. 

O primeiro estado da consciência transitiva é denominado de ingênua, é 

assim devido à simplicidade de que se reveste na interpretação dos fatos e 
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aprofundamento dos mesmos. Possui grande teor emocional. É a Sociedade em 

Processo de Transição. O segundo estado da consciência transitiva é o estado de 

permeabilidade. A consciência transitiva ingênua vai ao diálogo. Esses serão diálogos 

sobre os desafios do mundo. 

É o homem tomando consciência da realidade e tomando consciência, 

também, de que tem de assumir um compromisso com esta realidade. “A consciência 

das Sociedades Abertas: Consciência transitiva do compromisso”. 

A consciência crítica está sempre disposta a revisões, revisões essas 

que fazem evitar as deformações nas análises dos problemas. Como uma consciência 

profundamente dinâmica e responsável ela nega e recusa as posições elitistas. 

Assim, a consciência crítica preocupa-se em revelar a realidade para 

abordá-la séria e profundamente. Falar de educação é complexo, devido ao desafio 

político e social. A educação é um direito público que deve ser assistido á todos. É 

compreendida como mediação básica da vida social de todas as comunidades 

humanas. No contexto da educação, foi possível identificar e incorporar a reflexão dos 

desafios e possibilidades da atual realidade do ensino superior durante a formação do 

piloto. 

Sabe-se que a pedagogia libertadora induz ao aluno o conhecer, 

problematizar, discutir, argumentar, interpretar, analisar e prover significados para 

entender e chegar a uma tomada de decisões. 

O papel do professor é o de ser responsável pela formação der cidadãos 

críticos, que de acordo com Gomes (2008) possa através de sua postura dentro de 

sala de aula possibilitar que o aluno se sinta confortável e tenha o prazer para se 

expressar, dar a sua opinião. Não se pode tentar podar o aluno, deve deixá-lo à 

vontade, contudo não esquecendo de que existem regras. Não basta exclusivamente 

deixar o educando fazer o que quer, contudo, despontar que em toda sociedade temos 

regras e devemos segui-las.  

É imprescindível que o professor esteja disponível a conversa, e com 

esta abertura poder interceder e conduzir o aluno para uma passagem de respeito, 

liberdade, conhecimento. A realidade de cada aluno pode ser um tema para 

altercação, indicando os problemas de sua comunidade, comparando com outra e 
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buscando até mesmo soluções para os problemas enfrentados por eles. Porque “O 

sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 

em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p.16).  

O educador ao estar refletindo sobre suas práticas precisa entender a 

importância do seu papel ao estar proporcionando meios para direcionar a criança e 

o jovem a um caminho de reconhecimento social. A criança e o jovem precisam 

perceber suas ralações com os outros e assumir o seu papel perante sociedade, 

entendendo que possuem direitos e deveres, e que são capazes de expressar suas 

opiniões e se sentir atuante e participante (FREIRE, 1996, p.17) 

Aceitar a ideia de que os alunos possam substituir os professores 

significa reduzir o sentido e o valor de um verdadeiro mestre. Por essa razão, as 

exposições verbais podem ser utilizadas como interessante situação de aprendizagem 

desde que não visem transformar alunos em professores substitutos, mas sim em se 

constituir uma estratégia de aprendizagem na qual os alunos se apropriam dos 

conhecimentos que puderam construir e, orientados pelo professor, dividem esses 

conhecimentos com os colegas. É, assim, uma situação de aprendizagem e não de 

ensino, razão pela qual é importante que o professor possa ajudar os alunos em cada 

etapa do processo. (ANTUNES, 2008, p. 27) 

Desta forma, o professor carece de ser o grande mediador e facilitador, 

beneficiando e direcionando o educando em um percurso que gere autonomia e 

responsabilidade, despontando a realidade e como ressalta Gomes (2010), erguendo 

um ambiente que incite no aluno a criticidade. E é por meio desta autonomia que o 

aluno se sentirá disposto para examinar as dúvidas que os incomodam e assim 

assumirem um papel principal no momento do ensino/aprendizagem. 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 

estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 

prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se 

ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o 

professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do 

aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgrede os princípios fundamentalmente 
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éticos da nossa existência. É nesse sentido que o professor autoritário, que por isso 

mesmo afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo 

curioso e inquieto, tanto quanto o professor licencioso rompe com a radicalidade do 

ser humano – a de sua inconclusão assumida em que se enraíza a eticidade. É neste 

sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos 

aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar 

sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se 

tornam radicalmente éticos (FREIRE, 19976, p. 33). 

Nos dias atuais em que o discurso pedagógico e político é o aprender a 

aprender e o ensino centrado no aluno, a compreensão da educação proposta por 

Freire (educação bancária), no mínimo, levaria a uma reflexão de como a escola e 

sobre o que deveria ser para ser coerente com esse discurso (MOREIRA, 2011). 

 
 
 
2.1 O processo de ensino aprendizagem  

 

 

A aprendizagem em uma definição geral começa muito antes da criança 

iniciar o período de escolarização. Existem situações de aprendizado a partir de uma 

história anterior, entre pessoas no ambiente em que se vive pela convivência social, 

acumulando experiências e formando novas convicções, essa é a aprendizagem 

natural.  

A escola que trabalha em conjunto com pais e alunos, pautando suas 

ações educativas na base do diálogo, terá sabedoria suficiente para resolver 

quaisquer conflitos dentro e fora do ambiente escolar. Este trabalho em equipe deve 

ser transparente e sempre primar pela não neutralidade dos reais objetivos do 

processo Ensino-Aprendizagem. É preciso encorajar sempre os alunos em todos os 

aspectos, quer sejam afetivos ou psicomotores, e não há melhor lugar para que isso 

aconteça se não o ambiente escolar, pois desde muito pequenos estamos propensos 

a aprender, através da manifestação do nosso desejo, do que ouvimos ou vemos e 

que nos permite, dentre outras coisas, amadurecer (CASTELLE, 2008). 
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O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 é claro: 
 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  

 
Essa definição, se vê avigorada pelo artigo 6º da CF, como o primeiro 

dos direitos sociais. A função social da educação adquire a igualdade como hipótese 

fundamental do direito à educação, especialmente nas sociedades que buscam maior 

igualdade entre as classes sociais e entre os indivíduos que as formam as expressam. 

É possível compreender a educação como um processo de formação de 

seres humanos, que reinventem, critiquem, e conheçam sua essência, despertando 

assim, a capacidade de desenvolver suas potencialidades e superar os limites 

propostos.  

Segundo Coelho (2003), entende-se que a escola como uma instituição 

de ensino, é responsável pela formação de cidadãos capazes de realizar 

transformações na sociedade e de possibilitar ao aluno a inserção no mundo cultural. 

Para que a escola possa atingir esse objetivo é necessário não somente transmitir 

conhecimentos que estão relacionados com questões burocráticas, mas favorecer a 

formação do conhecimento através da vivência.  

O professor deve estar pronto para doar e receber novas ideias e deixar 

de lado a opinião que o ensino é somente a transmissão de conteúdos, apesar de que 

alguns certamente dirão que se for para ensinar os alunos e pensarem, não 

conseguirão ensina-lhe todo conteúdo exigido (Coelho, 2003), e com esse 

pensamento atrasado, estarão impedindo a progressão dos seus alunos, 

transformando-os em sujeitos passivos.  

É nesse período que os professores carecem de imprimir muito mais do 

que conhecimentos característicos. Deve transmitir confiança, e o ensino precisa ser 

vivenciado pelos alunos, de modo que esteja ligado à cidadania.  

Segundo Gomes (2008), o processo de aprendizagem contribuirá para o 

conhecimento e a criança terá a propriedade de se transformar em um ser mais 

autônomo, pensante, autônomo e ator principal de sua própria história, onde possa 

ser respeitado e capaz de dar a sua opinião a favor ou contra algo, embasado em sua 

história de vida e naquilo que acredita ser adequado e essencial. 
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 Por isso é de grande importância um desenvolvimento sadio e que 

propicie uma aprendizagem de qualidade e com saúde. Segundo Barbosa (2008, p. 

12):  

É principalmente por meio do seu desenvolvimento motor que a criança deixa 
de ser a criatura frágil da primeira infância e se transforma numa pessoa livre 
e independente do auxílio alheio. As atividades motoras desempenham 
também um papel importantíssimo em muitas das suas primeiras iniciativas 
intelectuais, enquanto explora o mundo que a rodeia, com os olhos e com as 
mãos, fornecendo-lhe também os meios pelos quais fará grande parte dos 
seus contatos sociais com outras crianças.  

 

Ao arrazoarmos sobre o processo de aprendizagem de criança de 6 a 7 

anos não se pode deixar de mencionar teóricos como: Piaget, Vygotsky e Wallom. 

Fundamentalmente temos que lembrar que Piaget e Vygotsky, embora apresentem 

algumas diferenças em seus pensamentos, igualmente tiveram vários pontos em 

comum, acreditavam que a criança é um ser ativo, pensante e atento.  As diferenças 

podem-se ressaltar, segundo Gomes (2008), relação aos fatores externos e internos, 

onde Piaget acreditava nos fatores biológicos e Vygotsky no ambiente social em que 

a criança nasceu. Segundo Guerra (2002, p.32):  

 
Vygotsky observa que a psicologia muito deve a Piaget, pois Piaget 
revolucionou o estudo da linguagem e do pensamento das crianças, 
desenvolvendo o método clínico de investigação das ideias infantis, 
concentrando-se nas características distintivas do pensamento das crianças, 
naquilo que elas têm, e não naquilo que lhes falta, utilizando uma abordagem 
positiva, demonstrando que a diferença entre o pensamento infantil e o 
pensamento adulto era mais qualitativa do que quantitativa.  

 
Conforme Gomes (2008), para Jean Piaget a aprendizagem não advém 

por meio de conhecimentos acabados, no qual o docente fala e o aluno escuta. Mesmo 

não sendo pedagogo e nunca tendo falado em “construtivismo”, ou mesmo se 

preocupado em fazer qualquer método de ensino, tiveram vários seguidores, como 

Emília Ferreiro, que teve um papel muito importante para a educação, pois introduziu 

o essencial piagetiano em suas obras.  

Segundo Guerra (2002)  
 

Emília Ferreiro introduziu o essencial piagetiano em suas próprias teorias. A 
concepção teórica piagetiana, de uma aquisição do conhecimento baseada 
na atividade do sujeito em interação com o objeto do conhecimento, aparece 
também como sendo o ponto de partida necessário para o estudo da criança 
confrontada com o objeto cultural que se constitui a escrita.  
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Para Piaget a aprendizagem acontece quando o aluno faz parte e 

participa ativamente, ou seja, uma aprendizagem construtivista e não um aprender 

mecânico. Segundo Antunes (2008, p.54):  

 
O construtivismo é uma corrente educacional apoiada no princípio de que o 
conhecimento que conquistamos não é algo que venha de fora, passando de 
uma pessoa a outra ou adquirido através de uma leitura, mas sim estimulando 
a partir de experiências quando das mesmas participamos ativamente, 
buscando conhecer e, assim, experimentando, pesquisando, refletindo.  

 
Piaget é autor de obras que ajudaram muitos estudiosos em psicologia 

e educação. Segundo Antunes (2008, p. 02):  

 
Piaget sempre buscou averiguar como se constrói o pensamento e explicar o 
desenvolvimento da inteligência humana. Não é, entretanto, difícil associar a 
obra de Piaget ao construtivismo, pois em inúmeros pontos essa relação se 
identifica. 
 
 

Piaget (2002) apresentou uma visão interacionista, mostrando processo 

de contínua interação do ambiente com a criança, para entender quais os mecanismos 

mentais que o sujeito usa para compreender o mundo. 

Considerando que a adaptação à realidade externa depende 

essencialmente do conhecimento, buscou estudar e abranger quais os processos que 

o indivíduo usa para reconhecimento da realidade. Analisando ainda que só o 

conhecimento possibilita ao homem um estado de equilíbrio interno capacitando-o a 

adaptar-se ao ambiente.  

Como Piaget (1978, p. 87) relata:  

 
A criança possui várias fases de desenvolvimento até chegar à vida adulta e 
essas fases devem ser respeitadas por todas as pessoas que têm ou terão 
influência nesse desenvolvimento (pais, familiares, professores e 
funcionários da escola em que a criança está estudando). 
 
 

A teoria de Jean Piaget (1978) sobre o desenvolvimento da inteligência, 

teve os jogos como atividades indispensáveis na busca do aprendizado pelo indivíduo. 

Ele dividiu o desenvolvimento intelectual da criança em etapas caracterizadas pela 

“sucessiva complexidade e maior integração dos modelos de pensamento”, ou seja: 

 Até dois anos de idade: sensório- motor; 

 De dois a quatro anos de idade: pré-operacional;  
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 De quatro a sete anos de idade: intuitivo; 

 De sete aos 14 anos de idade: operacional concreto e, a partir dessa idade, 

operacional abstrato. 

Quando Piaget (1978) expôs que não é o estímulo que movimenta o 

indivíduo ao aprendizado, motivou a pedagogia da época. Segundo o teórico, a 

inteligência apenas se desenvolve para completar uma necessidade, a educação, 

conferida a partir dessa suposição, deve instigar a inteligência e preparar os jovens 

para encontrar e inventar: o professor deve gerar na criança a necessidade daquilo 

que ele quer transmitir. Com isso, os jogos e as brincadeiras são buscados pelas 

crianças como meio de chegar á descoberta, conceber estratégias, pensar o novo, 

erguer, agir sobre coisas, produzir e construir. 

 Em relação ao jogo, Piaget (1978) descreve em seus estudos três 

estruturas básicas de jogos infantis: jogo de exercício, jogo simbólico, e jogo de regras. 

O professor deve considerar a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra 

antes de propor o tipo de jogo.  

O jogo de exercício: Se caracteriza no período sensório-motor. A 

principal característica desse jogo é a repetição de movimentos tais como correr, saltar 

e etc (PIAGET, 1978). 

Segundo Piaget (1978) a brincadeira é um instrumento que favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social e está relacionada ao nível do 

desenvolvimento do pensamento infantil. Por esse motivo, ele separa o brincar em 

três etapas: o brincar prático, brincar simbólico e jogos de regras. 

O jogo simbólico: Inicia-se no período pré-operatório. A principal 

característica é saber diferenciar o símbolo de seu significado ( PIAGET, 1978). 

O jogo de regras: Inicia-se no estágio operatório-concreto. Ocorre um 

declínio nos jogos simbólicos e a criança começa a entender e se interessar pelas regras. 

( PIAGET, 1978). 

O brincar prático, para Piaget (1978), constitui a atividade de exploração 

das características do pensamento sensório-motor dos bebês, que pelas sensações, 

que são possibilitadas através de sua atividade motora, vão se apropriando do mundo, 

sendo presente até, mais ou menos, os dois anos de idade. 
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O brincar simbólico aparece quando o aparecimento da linguagem 

falado acomoda o desenvolvimento do universo simbólico, derivado do mundo de 

cultura na qual está implantada. Nesse momento do seu desenvolvimento, o faz-de-

conta, a fantasia e a imaginação, as representações da vida cotidiana é parte 

integrante e significam as brincadeiras das crianças. 

Conforme Guerra (2002), para Piaget a linguagem é o veículo da 

simbolização. E cada faixa etária tem uma forma de interação, onde ele acredita que 

existem quatro períodos distintos. Mas somente iremos destacar dois onde estão 

incluídas as crianças de 6 a 7 anos.  

Segundo Gomes (2008) a idade de 6 a 7 anos é o período da descoberta 

e distinguida como a fase do Movimento Fundamental, onde suas habilidades motoras 

começam a se desenvolver. Essa fase possui 3 estágios.  

As crianças carregam experiências do convívio com a família. “O 

comportamento da criança recebe influências dos costumes e objetos de sua cultura, 

como por exemplo em nossa cultura urbana ocidental, dorme no berço, usa roupas 

para se aquecer e, mais tarde, talheres para comer, sapatos para andar etc.” (REGO, 

2001, p. 11).  

Segundo Gomes (2008), Piaget não acreditava no papel do intercâmbio 

social e que a aprendizagem e desenvolvimento não estão incluídos, já que a criança 

antes mesmo de falar já pensa e a linguagem é apenas um meio de comunicação. Ao 

oposto, Vygotsky acreditava que desenvolvimento e aprendizagem são processos que 

se influenciam e estão ligados entre si, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais 

desenvolvimento. 

Henri Wallon foi psicólogo e filosofo francês, segundo Gomes (2008) ele 

tinha a crença de que o desenvolvimento intelectual é muito mais do que empregar o 

cérebro. As suas opiniões foram baseadas em quatro elementos básicos que estão 

interligados, que é a afabilidade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como 

pessoa.  

Para Wallon o diálogo é de grande importância para o desenvolvimento 

da criança de 5 a 12 anos. Segundo Silva (2007). As origens do pensamento na 

criança, [livro publicado em 1945], no qual Wallon dedica-se à criança de 5 a 12 anos 

– Aqui, Wallon quer explicar como se desenvolve o pensamento verbal. O pensamento 
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é entendido como um conjunto. Inicialmente, resume-se ao “par” para, mais tarde, 

tornar-se o conceito. É o relacionamento dialético entre os dois elementos do par, o 

comunicar algo para alguém.  

Enfim, para Vygotsky a aprendizagem ocorre através do relacionamento 

social, colaborará para uma edificação dos conhecimentos que darão apoio ao 

desenvolvimento mental. Para Wallon a linguagem e algo indispensável ao progresso 

do pensamento, já que através dela é possível agir como estruturadora do mesmo. E 

para Piaget há diversos estágios para o desenvolvimento da aprendizagem e o 

docente tem que conhecer cada um deles e respeitar esses estágios. 

Para Vygotsky, (1991 p.95), “a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. ” Para ele, precisamos ter 

certeza de que o desenvolvimento da criança não precisa ou não tem de coincidir com 

a aprendizagem ou com o seu potencial de aprendizagem. 

A prática do professor em sala de aula é tão importante, quanto a sua 

formação. Esse talvez seja o momento de o professor revisar a metodologia 

empregada para ensinar seu aluno, por meio de outros métodos ou atividades ele 

poderá encontrar quem verdadeiramente está com dificuldade de aprendizagem, 

impedindo os títulos muitas vezes colocados erroneamente, que prejudicam a criança 

trazendo-lhe várias consequências, como a baixa-estima e até mesmo o abandono 

escolar. “O que é ensinado e aprendido inconscientemente tem mais probabilidade de 

permanecer”. (LINDGREN, 2014, p. 02). 

 

Um aluno pode esquecer muito das noções que aprendeu com alguns 

professores, mas lembra-se do tipo de pessoas que eram e as atitudes que tinham 

em relação a ele. O papel do professor é tão importante. Suas atitudes para com os 

alunos podem influenciar de maneira decisiva na construção da autoimagem dos 

mesmos, ou na sua maneira de ver a si mesmo. 

A aprendizagem organizada ocorre em vários lugares, mas é nas 

instituições de ensino que é realizada intencionalmente, planejada pelos educadores 

de ensino e equipe pedagógica e o Projeto Político-Pedagógico. Assim, por não ser 
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espontânea, torna-se um elo para as influências de fatores afetivos, físico, sociais, 

cognitivos, que são essenciais para o desenvolvimento adequado da criança.  

 

2.1.1 Aprendizagem Significativa 

 

A compreensão de ensino e aprendizagem de Ausubel adota uma linha 

oposta aos dos behavioristas. Segundo ele, a aprendizagem é bem mais significativa 

ao passo que o conteúdo novo é agrupado às estruturas de conhecimento de um 

educando e adquire significado para ele a partir da relação com o seu conhecimento 

prévio. (AUSUBEL, 1982). 

“A aprendizagem significativa processa-se quando o material novo, 

ideias e informações que apresentam uma estrutura lógica, interagem com conceitos 

relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura cognitiva...” (FERNANDES, 

2016, p. 01) 

Segundo Pelizzari et al (2016), a aprendizagem passa a ser muito mais 

significativa à medida que o conteúdo novo é agrupado às estruturas de conhecimento 

de um aluno e comece a adquirir significado para ele e este tenha relação com seu 

conhecimento prévio. 

Moreira (2011) enfatiza que a teoria de Ausubel focaliza especialmente 

a aprendizagem cognitiva. Ausubel é um representante do cognitivismo e, propõe uma 

explicação teórica sobre o processo de aprendizagem, de acordo com o ponto de vista 

cognitivista, embora reconheça a relevância da experiência afetiva. A aprendizagem 

corresponde a organização e integração do material na estrutura cognitiva. Ele se 

fundamenta na premissa de que existe uma estrutura em que essa organização e 

integração se processam. A estrutura cognitiva, abrangida como o conteúdo total de 

ideias de um certo indivíduo e sua organização; ou, conteúdo e organização de suas 

ideias em uma área particular do conhecimento. Em linhas gerais, configura-se como 

o meio que se adquire e utiliza o conhecimento.  

Segundo Moreira (2011), a atenção de Ausubel está constantemente 

direcionada para a aprendizagem, tal como ela acontece na sala de aula, no dia a dia 
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da grande parte das escolas. O fator isolado que mais influencia a aprendizagem é 

aquilo que o aluno já sabe (cabe ao docente identificar isso e ensinar de acordo). 

Ainda segundo os supracitados autores, para que a aprendizagem 

significativa aconteça é necessário perceber um processo de alteração do 

conhecimento, ao invés do comportamento em um significado externo e observável, 

e conhecer a importância que os processos mentais apresentam nesse 

desenvolvimento.  

Ausubel fala em Aprendizagem Significativa e Aprendizagem 
Mecânica. Enquanto a primeira, como já foi dito, é resultado da 
interação do conhecimento novo com aquilo que já existe de relevante 
na estrutura cognitiva do aprendiz, a segunda é uma aprendizagem 
arbitrária não requer compreensão. Embora ambas não constituam 
uma polarização, na prática educativa, não se pode afirmar que só 
ocorra Aprendizagem Mecânica ou só Aprendizagem Significativa – a 
aprendizagem ocorre em uma zona intermediária, ora mais para um, 
ora mais para o outro tipo de aprendizagem (LEÃO,  2012, p. 50). 
 

 
As ideias de Ausubel igualmente se distinguem por fundar-se em uma 

reflexão característica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, ao invés de 

generalizar e transferir à aprendizagem escolar considerações ou princípios 

explicativos extraídos de outras situações ou mesmo situações de aprendizagem. 

Para haver aprendizagem significativa são indispensáveis duas condições. 

Primeiramente, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: caso o mesmo 

somente memorize o conteúdo de forma arbitrária e literalmente, então a 

aprendizagem será apenas mecânica. Em segundo, o conteúdo a ser aprendido deve 

ser potencialmente significativo. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que 

têm significado ou não para si próprio (PELIZZARI et al 2016). 

Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo através do qual 

uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da 

estrutura de conhecimento do sujeito, ou seja, este processo abrange a interação da 

nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel 

define como conceito subsunçor1 ou simplesmente subsunçor, existente na estrutura 

cognitiva do indivíduo. Essa aprendizagem acontece quando a nova informação se 

                                                 
1 A palavra subsunçor não existe em português; trata-se de uma tentativa de aportuguesar a palavra inglesa 

“subsumir”. Seria mais ou menos equivalente a inseridor, facilitador ou subordinador. 
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ancora me conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz. O autor identifica o armazenamento de informações no cérebro humano 

como sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais 

específicos de conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, 

mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de 

conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. 

(MOREIRA, 2011) 

 No decorrer do processo de aprendizagem levando em consideração a 

interação, além disso, entre conceitos novos e a estrutura cognitiva inicial do indivíduo, 

ideias novas podem ser reconhecidas como relacionadas. A essa combinação de 

elementos antecipadamente presentes na estrutura cognitiva do aprendiz é designada 

por Ausubel como reconciliação integrativa (LEÃO, 2012). 

Segundo Moreira (2011), em Física, se os conceitos de força e campo já 

existem na estrutura cognitiva do aluno, eles servirão de subsunçores para novas 

informações referentes a certos tipos de força e campo como, por exemplo, a força e 

o campo eletromagnéticos. Entretanto, este processo de ancoragem da nova 

informação resulta em crescimento e modificação do conceito subsunçor. Isso quer 

dizer que os subsunçores existentes na estrutura cognitiva podem ser abranges e bem 

desenvolvidos, ou limitados e pouco desenvolvidos, dependendo da frequência com 

que acontece a aprendizagem significativa em conjunção como um dado subsunçor. 

A ideia central da Teoria da Aprendizagem Significativa será o 

aproveitamento do conhecimento prévio significativo dos estudantes para a promoção 

da aprendizagem sobreas aulas de astronomia com ênfase para a dinâmica celeste, 

segundo a Figura 2.  

Figura 2: Pressupostos ausubelianos 

 

Fonte: Leão (2012, p. 52) 
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Uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, portanto, 

é que o material a ser aprendido seja de fato relacionável à estrutura cognitiva do 

aluno, de modo não ser arbitrária e não literal. A outra condição é que o aluno 

manifeste uma disposição para relacionar de modo substantivo e não arbitrário ao 

novo material, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 

2011). 

 

2.2 Metodologia de ensino: um breve estudo sobre centro de interesse, 
pedagogia de projetos e tema gerador 

 

Centros de Interesse  

O método criado por Ovídeo Decroly proporciona aos alunos uma 

aprendizagem mais significativa, onde o aluno aprende a partir do seu próprio 

interesse, pois a aprendizagem se faz em todos os momentos e lugares que não sejam 

os da sala de aula” 

Segundo Haidt (2001): “constituem um método globalizado e 

interdisciplinar, pois integram as atividades discentes e os conteúdos, fazendo-os 

convergir para o mesmo centro ou eixo de trabalho cognitivo”. Nessa metodologia o 

aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem” 

 

 

Pedagogia de Projetos  

Surgiu a partir do Movimento da Escola Nova, com John Dewey. Ele 

defendia que a escola tinha a missão de preparar para a vida. E nessa concepção a 

criança teria que ser capaz de projetar, procurar meios de realização para seus 

próprios empreendimentos e de realizá-los. Nessa metodologia os alunos 

estabelecem relações do conhecimento novo com os seus conhecimentos prévios e 

com suas experiências de vida.  

 

Tema Gerador  
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Este método, criado por Paulo Freire, ajuda a formar uma sociedade 

democrática e tem como ideia principal a produção do conhecimento a partir dos 

saberes oriundos da realidade do educando. Nessa metodologia o objetivo é a 

interação interdisciplinar dos conteúdos ligados sempre ao cotidiano do aluno. 

Segundo Freire (1996, p. 22): “o processo de escolha de assuntos, problemas ou 

temas geradores é fruto de uma mediação entre as responsabilidades dos professores 

e os interesses dos alunos”. A partir do estudo da realidade do aluno, o professor tem 

condições de interagir e iniciar o tema gerador. 

 

2.4 Aprendizado e prática docente 

 

Meszaro (2005, p.09), ressalta que “a aprendizagem é a nossa própria 

vida, desde a “infância” até a velhice, de fato quase até a morte: ninguém passa sem 

nada aprender. ”  

Os professores, assim como a formação docente, nesta perspectiva 

carregam consigo a função de desenvolver no sujeito a criticidade, a complexidade do 

mundo objetivo, a pluralidade social e de classe, a complexificação do conhecimento 

historicamente acumulado para, a partir daí, tentar romper com a massificação 

conformista, reducionista e simplificadora da educação escolar, a qual retira do 

professor a condição de intelectual e transforma o ensino em atividade meramente 

instrumental, com conteúdo de caráter utilitário e pragmático. 

Trata-se de defender uma educação escolar que sustente a necessidade 

de uma educação formadora (de discernimento, de crítica e de liberdade), instrutora 

(de conteúdo, saberes) e estreitamento vinculado à produção de conhecimentos.         

Parece-nos ser este o reconhecimento da necessidade de uma 

educação escolar com instrução mais extensa, mais profunda e, mais aberta para a 

formação da razão e o aperfeiçoamento da crítica. 

Nesse sentido é que estamos questionando o pretenso caráter empirista 

das proposições sobre formação docente, o qual vem determinando o 

empobrecimento dos conteúdos da formação, por meio de sua adaptação pragmática 
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à realidade cultural da formação imediata e à alienada dos professores da Educação 

Infantil, bem como disseminando pelo discurso e por suas propostas a tendência que 

secundariza o professor como transmissor de conhecimentos produzidos e 

acumulados pelas gerações passadas ao longo da história da humanidade, pois este 

mesmo discurso e estas tendências pedagógicas defendem a centralidade do aluno 

nos processos de ensino/aprendizagem e a construção autônoma dos conhecimentos. 

  Para Duarte (2003), em casos extremos algumas propostas e 

tendências pedagógicas em sintonia com o lema “aprender a aprender” rejeitam, 

inclusive a própria objetividade do conhecimento, isto é, seu caráter objetivo e 

transmissível. Frente a isto, concordamos com Duarte (2003, p.620) quando afirma 

que: 

  

“De pouco ou nada servirá mantermos a formação de professores nas 
universidades se o conteúdo dessa formação for maciçamente 
reduzido ao exercício de uma reflexão sobre os saberes profissionais, 
de caráter tácito, pessoal, particularidade, subjetivo, etc.” (DUARTE, 
2003, p. 620). 

 

Em relação a estas questões as ponderações de Saviani (1999) apud 

Martins Filho (2015) são eficazes, já que idealizam pensar na relação direta entre a 

lógica da racionalidade financeira, bem como na própria lógica da estrutura da 

sociedade capitalista, que tem como decorrência, invariavelmente, a subordinação 

das políticas sociais a políticas econômicas. E que nas condições atuais faz com que 

a racionalidade financeira passe a comandar as políticas de modo geral e 

consequentemente, as políticas sociais, dando origem à chamada abordagem 

“neoliberal das políticas públicas”.   

Neste contexto, chamamos a atenção para o fato de que quando 

procuramos estudar a política educacional de acordo com as categorias próprias do 

pensamento neoliberal a educação é sempre posta em xeque. Segundo Martins Filho 

(2015), os problemas que se identificam como causadores da crise dos sistemas 

educacionais na atualidade, são avaliados elementos integrantes da própria crise que 

perpassa a forma de regulação assumida pelo Estado-mínimo, cujas 

responsabilidades sociais a ele dirigidas ficam cada vez mais restritas. Portanto, 

concebe-se que a política educacional, bem como outras políticas sociais, será bem-
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sucedida, ao passo em que tenha por orientação fundamental os ditames e as leis que 

regem os mercados, ou seja, a orientação na direção do privado. 

Nesse sentido, Arce (2004) coloca como desafio a necessidade de o 

docente implementar um olhar investigativo baseado na teoria, no sentido de 

reorientar o planejamento da instituição. Ser professor nestes termos é ser um 

intelectivo que planeja, repensa e replaneja o seu fazer pedagógico e isso, por sua 

vez, exige leitura, análise e interpretação. 

Nessa perspectiva, fica claro que a continuação no cotidiano, centrando-

se em uma reflexão apenas a partir da prática pedagógica, sem que haja um olhar de 

estranheza e desta forma, um distanciamento, serve somente para tornar essa 

realidade cada vez mais esgotada do seu caráter político-social de apropriação do 

conhecimento e da formação de consciência para mudança das condições de vida, 

em especial das condições da prática pedagógica. 
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3. O ENSINO DA FÍSICA 

 

 

Segundo os PCN BRASIL(2002) verifica-se que o ensino de Física se 

realiza repetidamente com oferecimento de conceitos, leis e fórmulas, nem sempre 

proferidos e de forma não contextualizada tendo em vista o mundo vivido pelos alunos 

e professores, por vezes, permanecendo na solução de exercícios repetitivos com a 

intenção de que o aprendizado aconteça por automatização, memorização e não pela 

construção de conhecimentos provenientes das competências adquiridas. 

O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante a 
apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 
distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, 
mas também por isso, vazios de significativo.  Privilegia a teoria e a 
abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 
desenvolvimento gradual de uma abstração que, pelo menos, parta da 
pratica e de exemplos concretos.  Enfatiza a utilização de fórmulas, 
em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática que 
essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste 
na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado 
ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do 
conhecimento através das competências adquiridas. Apresenta o 
conhecimento como o produto acabado, fruto de genialidade de 
mentes como a de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que 
os alunos concluam que não resta mais nenhum problema significativo 
a resolver. Além disso, envolve uma lista de conteúdos 
demasiadamente extensa que impede o aprofundamento necessário 
e a instauração de um diálogo construtivo. 

   

Contata-se que a disciplina de Física é, algumas vezes trabalhada sem 

que haja ligação com o cotidiano do aprendiz, o que tende a dificultar a abrangência 

e participação do jovem no âmbito social em que vive, seja durante o período escolar 

ou depois a conclusão do Ensino Médio. As Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) para a 

disciplina de Física indicam sugestões e estratégias que podem servir de 

direcionamento para os docentes. Desta forma, permitem que os docentes saibam 

quais os objetivos e conteúdo a serem trabalhados em sala de aula, bem como a 

essencial importância do seu trabalho como instigador da procura do conhecimento, 

buscando a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, cuja 

formação seja sólida e abalizada em conceitos adequados. 
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As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (Ensino Médio) para a disciplina de Física corroboram ainda a 

necessidade do estudo abrangente e complementar tendo em vista as diversas áreas 

do conhecimento. O documento oferece algumas conexões que a Física tem com 

outras ciências, exibindo competências relacionadas especialmente com a 

investigação e abrangência dos fenômenos físicos, existem outras que dizem respeito 

ao emprego da linguagem física e de sua comunicação, ou, que tenham a ver com 

sua contextualização histórica e social (HEIDEMANN et al 2013). 

Através dos teóricos citados no estudo como Vygotsky, Piaget, Freire, 

Ausubel, que existia uma dialética entre o mundo social e o indivíduo em que o homem 

não é completamente autônomo e independente em suas ações e nem tampouco a 

realidade social é determinante sobre as ações individuais. Eles destacam a 

relevância das questões sociais, históricas e culturais. Eles destacam a importância 

da escola no processo de desenvolvimento humano, sendo que apontam que ela é 

um lugar de diferenças, que devem ser respeitadas em seus aspectos físicos, 

cognitivos, sociais, culturais ou econômicos. Advertem ainda que estas diferenças não 

têm sido observadas e apontam para as discriminações, rotulações e estigmas pelos 

quais os que não têm o sucesso esperado são expostos.  Apontam para escolas que 

reproduzem uma cultura 

O professor carece de estar atento a essas demandas explícitas e 

implícitas que surgem no contexto escolar, e por vezes irrompem na sala de aula. É 

abreviado refletir sobre a história social de seus alunos, não para descriminá-los, mas 

sim para incluí-los. Apreender seus próprios limites e enfrentá-los. Com isso, pode se 

pensar em um processo de amadurecimento do próprio docente que necessita ser 

capaz de encarar seus alunos, com todas as suas idiossincrasias, introduzidas nas 

suas histórias, medos, anseios, etnias, e, ao ponderar seu capital cultural, romper com 

os seus limites sociais em seu sentido amplo e dar vazão e valorizar a história singular 

de cada aluno, consentindo que o mesmo delineie e amplie suas expectativas e 

sonhos, independentemente de sua origem, edificando o cidadão. 

O artigo de Júnior et al (2014) aponta que somente 15% dos cursos de 

Licenciatura em Física possuem pelo menos uma disciplina obrigatória de Astronomia. 
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Isso pode ajudar a entender a dificuldade dos docentes de Ensino Médio ao lidar com 

os conteúdos de Astronomia, ainda que diluídos na disciplina de Física. 

Outro fator importante na questão do ensino de Astronomia no Ensino 

Fundamental é o fato de que a maioria dos professores que ministram esses 

conteúdos têm em sua formação inicial Biologia ou Ciências, o que pode 

comprometera estrutura básica desses conteúdos, uma vez que está relacionado aos 

conceitos de física.  

Na pesquisa realizada por Leite (2007), dos 17 entrevistados, apenas 

dois possuíam formação diferenciada, um deles em Matemática com habilitação em 

Física e outro em Química com habilitação em Ciências. Todos os outros eram 

biólogos. Nenhum deles era licenciado em Física e a maioria já possuía mais de dez 

anos de magistério. 

 

3.1 Experimentação no Ensino de Ciências 

 

O ensino tradicional tem se mostrado pouco diligente, tanto do ponto de 

vista das ciências, como em demais áreas do conhecimento e a escola tem sido alvo 

de críticas pela baixa qualidade de seu ensino. 

Pesquisadores do contexto educacional apontam algumas falhas no 

âmbito da educação e com isso, busca-se mudanças nos conteúdos de ensino e nas 

técnicas de ensino.  Segundo Borges (2002), no que compete as ciências, as metas 

que os estudantes deveriam alcançar são: 

1) adquirir conhecimento científico; 
2) aprender os processos e métodos das ciências; 
3) compreender as aplicações das ciências, especialmente as 
relações entre a ciência e sociedade, e ciência-tecnologia-sociedade. 

 

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

escolas, entusiasmado pelas práticas experimentais desenvolvidas nas universidades 

e com o desígnio de integrar a teoria com a prática, pois se acreditava que os alunos 

sabiam o conteúdo, mas não sabiam aplicá-los. Essa concepção recebeu um grande 

impulso a partir da década de 60, influenciada pela Guerra Fria e exemplificado por 
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projetos desenvolvidos nos E.U.A, como por exemplo o CHEMS (Chemical 

Educational Material Study), que compreendia um livro desenvolvido por professores 

do ensino básico e cientistas com propostas experimentais de química. No Brasil, este 

e outros projetos foram traduzidos e divulgados (BORGES, 2002). 

Constata-se que mesmo ao longo de tanto tempo, existe uma 

reprodução do método tradicional de experimentação que se evidenciou pouco eficaz. 

Borges (2002) enfatiza que é unânime entre esses pesquisadores o 

desaconselhamento do seu uso no esquema tradicionalmente usado, pois este 

apenas reforça concepções equivocadas da ciência, como a existência de um método 

científico. 

Borges (2002) destaca ainda que o grande problema deste modelo 

tradicional é que os alunos gastam grande parte do tempo com a atividade 

experimental em si e muito pouco tempo com a análise e interpretação dos resultados. 

De acordo com Gaspar (2014), essa proposta tradicional sofreu fortes 

críticas a partir do século XX, principalmente com um movimento denominado “Escola 

Nova”, originalmente nascido na Europa e fortemente defendida, a partir de 1932, pelo 

sociólogo brasileiro Fernando de Azevedo. 

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

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

interesses e necessidades individuais, sem impor a aquisição das mesmas 

competências e a aprendizagem dos mesmos conteúdos a todas elas (Gaspar, 2014, 

p.14). Esse modelo foi logo criticado, principalmente pelas descobertas científicas que 

mudaram a concepção de ver o mundo, como a teoria da relatividade e a mecânica 

quântica, que foram atribuídas como práticas tradicionais. 

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

necessário um ambiente com vários equipamentos tecnológicos, pois esta atividade 

pode ser desenvolvida em qualquer sala de aula. 

 

 

 
 

3.2 Formação docente 
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Os professores, assim como a formação docente, nesta perspectiva 

carregam consigo a função de dilatar no sujeito o sendo crítico, a  complexidade do 

mundo objetivo, a pluralidade social e de classe, a complexificação do conhecimento 

historicamente acumulado para, a partir daí, tentar romper com a massificação 

conformista, reducionista e simplificadora da educação escolar, a qual retira do 

professor a condição de intelectual e transforma o ensino em atividade meramente 

instrumental, com conteúdo de caráter utilitário e pragmático (MARTINS FILHO, 

2016). 

Trata-se de defender uma educação escolar que sustente a necessidade 

de uma educação formadora (de discernimento, de crítica e de liberdade), instrutora 

(de conteúdo, saberes) e estreitamento vinculado à produção de conhecimentos.      

A distância entre o novo e o conhecido e a chave mestre para que o 

professor possa estimular o educando a buscar novos saberes pois quando somos 

motivados percebemos que podemos superar desafios dentro desta perspectiva o 

processo pode ser elevado a uma proporção tamanha que gere no individuo um 

desejo imensurável pelo aprendizado despertando o interesse dos demais 

componentes da turma  através desta diretriz o docente agrega novos conhecimentos 

interdisciplinares enriquecendo assim o conteúdo proposto (MARTINS FILHO, 2016). 

 

A prática deve mesmo constituir-se como ponto de partida do currículo de 
formação. O processo de formação dos professores deve começar pelo 
estudo e análise do ato de ensinar. Nos programas de formação o 
conhecimento deve reportar-se à prática e ao conjunto de problemas e 
interrogações que surgem no diálogo com as situações conflituosas do 
quotidiano educativo (PÉREZ GÓMEZ, 1995, p. 111) 

 
De acordo com Langhi (2004), a formação do docente necessita fornecer 

as ínfimas condições para que o futuro professor se sinta capacitado para ensinar. 

Além da falta de conteúdos de astronomia no currículo da formação desses 

professores, descrito no item anterior, o livro didático do ensino fundamental e do 

ensino médio, que normalmente é fonte de conhecimento para professores e alunos, 

apresenta conteúdos fragmentados, pouco profundo, quando não errôneos, e, ainda, 

insuficientes para a explicação das muitas questões veiculadas pelos meios de 

comunicação (LEITE, 2007). 
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Cabe ao docente saber utilizar a criatividade em benefício do cognitivo da 

turma. Para que isso aconteça com sucesso é necessário que os educadores estejam 

preparados e em constantes processo de auto reciclagem. De acordo com o teórico 

Paulo Freire (1996, p. 21) “aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício 

constante de renovação..." 

 

A prática deve ser entendida como o eixo central do currículo da formação de 
professores. Contrariamente às teorias derivadas da racionalidade técnica, 
que situam a prática no final do currículo de modo a possibilitar uma aplicação 
dos conhecimentos adquiridos, a perspectiva artística considera prática como 
o núcleo à volta do qual gira todo o currículo acadêmico (Eisner, 1985) 
(PÉREZ GÓMEZ, 1995, p. 111). 

 
Segundo Dias e Rita (2008), o docente de Física da rede pública de ensino se 

vê incapacitado para trabalhar tantos conteúdos com somente duas aulas por 

semana, tendo em vista que a Física ainda versa de outros assuntos, não ligados à 

Astronomia, que ainda são de elevada relevância para o discente do ensino médio. 
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4. O ENSINO DE ASTRONOMIA 
 
 

A astronomia configura-se como uma ciência que estuda o movimento, 

a composição e a formação dos astros e suas relações. O nome é de origem grega: 

aster, astros, e momos, lei. É uma ciência que se preocupa com a grandeza, forma, 

distância, organização, origem, composição, evolução, e movimento dos corpos 

celestes. O seu estudo pode ser dividido em várias áreas como: mecânica celeste, 

astronomia de posição, cosmologia e astronomia solar (FILHO & SARAIVA, 2004).  

De acordo com a história, a astronomia nasceu com o desígnio de 

marcar o tempo, se orientar no espaço e antecipar comportamentos climáticos do 

planeta. Várias civilizações sobreviveram ao longo da história da humanidade tendo 

em vista às observações dos movimentos do céu noturno. Agora, a astronomia tem 

ainda um importante papel no que que tange à interdisciplinaridade dos conteúdos 

estudados (BRASIL, 1998). 

Segundo os PCN, o eixo Terra e Universo indica uma abordagem 

histórica muito carregada dos antigos filósofos e cientistas para tentar abranger o céu, 

a família de tudo, como a vida apareceu, o que existe além nas fronteiras do espaço 

e diferentes outros questionamentos (Brasil, 1998). Assim, constata-se que estes   

pensadores   tiveram   uma   curiosidade   de   tentar   abranger   os fenômenos 

naturais que acontecem no Planeta Terra e no Universo como um todo, embora não 

se tinha noção de sua grandiosidade, naquela época. 

Historicamente, a astronomia surgiu com o objetivo de marcar o tempo, 

se orientar no espaço e prever comportamentos climáticos do planeta.  Muitas 

civilizações sobreviveram ao longo da história da humanidade graças às observações 

dos movimentos do céu noturno. Hoje, a astronomia tem também um importante papel 

no que diz respeito à interdisciplinaridade dos conteúdos estudados (BRASIL, 1998).   

O estudo da astronomia e da cosmologia no ensino básico pode ser 
usado como um incitador (estímulo) da curiosidade e introdutor 
(elemento para aprendizagem da construção do conhecimento 
científico) do método científico, um conteúdo que pode ser trabalhado 
de forma interdisciplinar, de maneira que ele pode atrair a atenção de 
estudantes com diferentes interesses, ou seja, aqueles que dominam 
matemática, biologia, história, geografia, artes ou qualquer outra 
disciplina (BRASIL 1998, pág. 41). 
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Segundo Dias e Rita (2008), os assuntos alusivos à Astronomia chamam 

a atenção dos indivíduos em qualquer faixa etária e, ainda, estes fazem parte da 

matriz curricular proposta pelos PCN dos ensinos fundamental e médio. Contudo, 

constata-se que grande parte dos alunos da rede pública de ensino deixam o ciclo 

básico de estudos sem conhecimento de contextos de Astronomia que são 

relacionados à sua formação. 

A inclusão de uma disciplina curricular de Astronomia no ensino médio é 

importante, já que corroboraria para redução na distorção existente, colaborando para 

uma formação mais correta do aluno. E ainda pode resolver, em parte, um dos maiores 

problemas vivenciados pelos profissionais desta carreira, a falta de postos de trabalho 

(PERCY, 1998). 

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

procura entender os fenômenos da natureza, de forma a contribuir para uma melhor 

qualidade de vida. Dentre os vários fenômenos, destacamos os Astronômicos, pois, 

por exemplo, foi com o auxílio do estudo das estações do ano que o homem deixou 

de ser nômade para se firmar em uma região, pois se podia prever a melhor época 

para o plantio e para a colheita. Através das posições das estrelas no firmamento, o 

homem pode se orientar e comandar navegações através dos oceanos e mares. 

Não podemos dizer onde o estudo de fenômenos astronômicos 

começou, mas sabe-se que, bem antes da era Cristã, os Chineses, Hindus e Egípcios 

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

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

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

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

e o que se percebe é que raramente seus conceitos são ensinados e discutidos em 

sala de aula da educação básica. 

A continuação dos estudos ainda é admirável para o desenvolvimento 

do conhecimento. Alguns conteúdos estudados em Ciências, no ensino fundamental, 

são revistos e aprofundados no ensino médio, em Física, Química e Biologia. Contudo, 

a Astronomia que igualmente possui elevada importância, ao lado com as demais 

disciplinas não é trabalhada no ensino médio, comprovando a existência de uma 

lacuna na formação do aluno no ciclo básico de ensino (DIAS e RITA, 2008). 
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4.1   Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e ensino de Astronomia 

 

As competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida 

se constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de 

outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido 

somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais 

competências desejadas para a realidade desses jovens. (PCN, 2002, p.59) 

Os conteúdos propostos nos PCN, referentes ao terceiro e quarto ciclos, 

que correspondem a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries são bem definidos, enfatizando temas bem 

interessantes de Astronomia, onde se requerem várias competências dentro do 

processo ensino-aprendizagem, algumas destas são citadas abaixo: 

a) Histórico da Astronomia dos povos antigos, como a China, Babilônia 
e Egito; 

b) Históricos mais recentes dos gregos até a Astronomia newtoniana, 
com ênfase na oposição dos modelos Heliocêntrico e Geocêntrico; 

c) Sistema Sol-Terra: movimentos dos astros, eclipses, fases da Lua, 
estações do ano, fenômeno das marés, entre outros; 

d) Sistema Solar: estudo dos astros que o compõem, avaliação do 
tamanho e distância dos planetas em relação ao Sol; 

e) Teoria das sombras: estudo do movimento aparente do Sol, 
construção de um relógio solar; 

f) Noção de Galáxias: posicionamento do Sol na Via-Láctea; 

g) Introdução à Cosmologia: Teoria do Big-Bang, a origem, expansão 
e tamanho do universo observável. 

 

De acordo com o PCN (BRASIL, 1999), o estudo de Física está voltado 

à formação do cidadão, como utensílio de abrangência e conhecimento da realidade. 

Assim, defendem a astronomia como assunto obrigatório, uma vez que ela está 

diretamente ligada ao mundo que cerca o cotidiano de cada ser humano. Dentro desse 

contexto, percebe-se um esforço de alguns na introdução desse assunto. 
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Fotografias da Lua, dos planetas e de seus satélites, bem como a forma 
como foram obtidas, podem ser interessantes para construir imagens 
do Universo e de sua investigação. O desenvolvimento de lunetas, 
telescópios, foguetes, satélites artificiais, naves, o pouso tripulado na 
Lua, e os não tripulados em Marte ou Vênus, as sondas não tripuladas 
indo para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno podem se constituir em 
pesquisa bibliográfica de revistas e jornais para alunos de terceiro ciclo, 
com roteiros elaborados sob a coordenação e a orientação do professor. 
Visitas preparadas a observatórios, planetários, associações de 
astrônomos amadores, museus de astronomia e de astronáutica são 
muito importantes para o repertório de imagens dos alunos. Para isso, 
também contribuem muito as discussões a partir de filmes de vídeo, 
animações de computador, em que aparecem os movimentos dos 
corpos celestes e suas fisionomias, por meio de simulações ou de 
imagens enviadas por satélites e sondas. Modelos com esferas e 
pequena fonte de luz, simulando o sistema Terra-Sol-Lua, podem ser 
feitos da maneira como grupos de alunos os conceberem, ajudando-os 
a explicar suas próprias ideias (BRASIL, 1998, p. 64). 

 
.  

A Ciência Moderna se inicia com os trabalhos de Copérnico, Kepler e 
Galileu (séculos XVI e XVII) na Astronomia, os quais, de posse de 
dados mais precisos obtidos pelo aperfeiçoamento dos métodos e 
instrumentos, reinterpretam as observações celestes e propõem o 
modelo heliocêntrico, que desloca definitivamente a Terra do centro 
do Universo (BRASIL, 1998, p. 24). 
 

Segundo Dias e Rita (2008), é condição do PCN+, do ensino médio - 

Ciências da Natureza na área de Física, o eficaz aprendizado do tema estruturador 

Universo, Terra e Vida, que é composto das seguintes unidades temáticas: 

 

1. Terra e sistema solar 
· Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e 
do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos (duração 
do dia e da noite, estações do ano, fases da lua, eclipses etc.); 
· Compreender as interações gravitacionais, identificando forças 
e relações de conservação, para explicar aspectos do 
movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites. 
 
2. O Universo e sua origem 
· Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, 
evolução e constituição do Universo, além das formas atuais 
para sua investigação e os limites de seus resultados no sentido 
de ampliar sua visão de mundo; 
· Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas 
para situar a vida (e vida humana), temporal e espacialmente no 
Universo e discutir as hipóteses de vida fora da Terra. 
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3. Compreensão humana do Universo 
· Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e 
constituição do Universo, segundo diferentes culturas, buscando 
semelhanças e diferenças em suas formulações; 
· Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência 
para explicar a constituição do Universo (matéria, radiação e 
interações) através dos tempos, identificando especificidades do 
modelo atual; 
· Identificar diferentes formas pelas quais os modelos 
explicativos do Universo influenciaram a cultura e a vida humana 
ao longo da história da humanidade e vice-versa. 

 

Os conteúdos de Astronomia não poderiam deixar de ser trabalhados 

em sala de aula, uma vez que amplamente estão ligados a nossa realidade e a 

percepção de mundo. Desde a fase inicial de ensino infantil, percebemos o dia e a 

noite, o movimento dos astros do céu e sentimos as mudanças de estações. Aliás, 

isso é claramente reforçado no início das aulas de ensino infantil e fundamental, uma 

vez que as professoras enfatizam as condições do dia, como ensolarado, nublado ou 

chuvoso e as próprias estações. Outro fator que conecta a Astronomia ao nosso 

cotidiano são os projetos relacionados às estações do ano, como Dia da Árvore, que 

marca o início da chegada da Primavera ou até mesmo os projetos e feriados 

religiosos, que estão fortemente ligados a Astronomia. Como exemplo, a data da 

Páscoa, que ocorre no primeiro domingo de Lua Cheia do dia 21 ou após o dia 21 de 

março. Os outros feriados religiosos são agendados através desta data que é fixada. 

O carnaval, por exemplo, antecede em 46 dias esta data. 

Segundo Brasil (1998), uma proposta de conteúdos mínimos a serem 

abordados em uma disciplina específica de Astronomia no ensino médio, de acordo 

com os PCN, é apresentada a seguir: 

 

a) Localização geográfica, utilizando corpos celestes; 
b) Sistema Solar: Reconhecimento da distância e o tamanho relativo 
dos planetas, o Sol, satélites e asteroides; 
c) Movimentos Sol – Terra – Lua: Rotação da Terra, fases da Lua, 
Translação da Terra, eclipses solares e lunares; 
d) Movimento diurno do Sol e noturno das estrelas para diferentes 
regiões da Terra (polos, zonas tropicais e equatoriais), reconhecendo 
as diferentes zonas climáticas do planeta, podendo utilizar para este fim 
a teoria das sombras; 
Astrofísica: Processo de evolução estelar, formação do sistema solar; 
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f) Cosmologia: Origem e expansão e apresentação de teorias sobre o 
final do universo, formação de galáxias; 
g) Astrobiologia: possível identificação da possibilidade de vida 
extraterrestre. 
 
 

É importante ressaltar que o ensino de Física, especificamente 

Astronomia, está inserido no contexto de outras disciplinas, por isso, mesmo que o 

PCNEM seja elaborado para o Ensino Médio, acreditamos que suas diretrizes sejam 

extensíveis ao Ensino Fundamental, que também abordam esses conceitos, exposto 

no próximo subtítulo. 

Através do suporte teórico apresentado no estudo, como o Paulo Freire, 

foi de grande relevância para a compreensão da educação dialógica, amparada pela 

contextualização dos temas abordados. Os pressupostos ausubelianos compõem os 

fundamentos cognitivos que ajudarão o aprendizado dos estudantes durante os 

trabalhos desenvolvidos para compreensão do Miniplanetário.  

De tal modo, é importante que o docente que leciona estas disciplinas, 

estejam familiarizados com esse assunto, por meio de uma formação inicial e 

continuada que acomode uma segurança e confiabilidade nas discussões com seus 

alunos em sala de aula. 

 

4.2 Erros conceituais nos livros didáticos 
 

Dias e Rita (2008) destacam que vários trabalhos foram organizados 

com destaque nesse tema, entre eles apontam-se: as falhas achadas em livros 

didáticos (BOCZKO, 2003), concepções errôneas de professores de Ciências (LEITE, 

2002), falta de recursos didáticos para preparação de experimentos em sala de aula 

(BUCCIARELLI , 2001) e, ainda, o desinteresse pela carreira de professor ajuda a 

elevar a distorção existente entre o que se ensina ao aluno e o que é proposto pelos 

PCN. 

Langhi e Nardi (2007), apresentam os erros conceituais mais 

corriqueiros que estão nos didáticos de ciências, enfatizam que o procedimento para 

localização dos pontos cardeais é corriqueiro. No que diz respeito à localização do 

Ponto Cardeal Sul através da constelação do Cruzeiro do Sul, alguns livros 
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apresentam informações incompletas e limitadas. A Figura 4, apresentada em um livro 

didático, o eixo maior da constelação recomenda apontar justamente para o Ponto 

Cardeal Sul – o que não é apropriado – e o Polo Celeste Sul é desconhecido. E ainda, 

nem sempre essa constelação pode ser vista no céu, dependendo da época do ano, 

da latitude e do horário em que se encontra o observador (LANGHI e NARDI, 2007). 

Figura 3: Desenho de um livro didático  

 
Fonte: Langhi e Nardi (2007) 

 

De fato, o erro muito comum em Astronomia e profundamente divulgado 

em livros didáticos relaciona-se aos pontos cardeais. É sempre mostrado o nascer do 

Sol ao Leste o pôr do Sol a Oeste. A Figura 4 ilustra o reforço de que o Sol nasce no 

Leste. Isto não acontece durante o ano todo, como destaca Paula e Oliveira (2015). 

Porém, mesmo que o desenho da figura 4 fosse adequado, o próprio 
procedimento está conceitualmente errado, pois o Sol não nasce e nem se 
põe, sempre no mesmo ponto durante o ano, sendo assim não podemos dizer 
que onde o Sol nasce é o ponto cardeal leste, nem que onde o Sol se põe é 
o ponto cardealoeste. Isso pode ser verificado com facilidade da seguinte 
maneira: se um observador na cidade de São Paulo, no mês de junho, adotar 
esse procedimento, ele estará cometendo um erro de aproximadamente vinte 
e três graus com relação aos pontos cardeais verdadeiros, ou seja, se a 
pessoa apontar para o nascente estará apontando para um ponto 
intermediário entre o nordeste e o leste e não para o ponto cardeal leste, se 
estiver apontando para o poente estará apontando para um ponto entre o 
noroeste e o oeste e não para o ponto cardeal oeste. Se ainda o mesmo 
observador procurar pelo Sol para se orientar, no mês de dezembro, verá que 
ele se encontra cerca de 45 graus ao sul de onde tinha observado no mês de 
junho e ainda assim não estará nascendo no ponto cardeal leste e sim numa 
posição intermediária entre o leste e o sudeste. (PAULA E OLIVEIRA, 2015) 
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Figura 4: Desenho de um livro didático analisado  

 
Fonte: Paula e  Oliveira (2016) 

 
 
 

Paula e Oliveira (2015) ainda destacam que algumas vezes existe um erro de 

impressão, colocando a imagem invertida, o que traz confusão tanto para os 

discentes, quanto para os docentes, como ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Procedimento contraditório com erros de impressão conforme grifos em vermelho e em 

relação ao horizonte do nascente 

 

 
Fonte: Paula e Oliveira (2016). 
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Diante dos erros apresentados, destaca-se que os mesmos corroboram para 

uma aprendizagem falha, com vazios, proporcionando ao aluno que chegará ao 

Ensino Médio uma deficiência conceitual.  

Tendo em vista várias justificativas para o ensino de Astronomia, foi proposto 

nesta dissertação, uma atividade, envolvendo esta ciência, para alunos do ensino 

médio (primeira série) no qual é possível discutir alguns fenômenos que formam 

apresentados nos capítulos anteriores, com o desígnio de poder contribuir para o 

ensino de ciências, de forma a ser uma ferramenta para o docente em sala de aula, 

incitando os alunos a pensar e a compreender os diversos fenômenos associados à 

Astronomia. Essa atividade é através do uso de um Miniplanetário do Planisfério 

Celeste Sul.  

 

 

 

4.3 O ensino da Astronomia com enfoque interdisciplinar 
 

 

Tendo em vista o seu alto caráter interdisciplinar e à probabilidade de 

diferentes interfaces com outras disciplinas (Química, Física, História, Geografia, 

Artes, dentre outras), os conteúdos de Astronomia podem acomodar aos alunos uma 

visão menos despedaçada do conhecimento, esta disciplina ainda poderia agir como 

integradora de conhecimentos (DIAS e RITA, 2008). 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro e a Grade Curricular do 

Estado de São Paulo preveem o estudo de Astronomia no Primeiro ano do Ensino 

Médio, na disciplina de Física, além de outras abordagens envolvendo Gravitação nas 

outras séries.  

O currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro serve como referência 

a todas as escolas do estado. Nele é apresentada as competências e habilidades 

básicas que devem estar contidas nos planos de cursos e nas aulas. O currículo 

mínimo tem por finalidade orientar os itens que não podem faltar no processor de 

ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre, como 

mostra a ilustração abaixo referente ao primeiro bimestre do primeiro ano do ensino 

médio. 
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(Extraído do site da SEEDUC-RJ: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820) 

 

Segundo Dias e Rita (2008), uma amostra prática dessa 

interdisciplinaridade à evolução tecnológica que o estudo da astronomia proporciona 

em várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, desenvolvimento de antenas, 

desenvolvimento de espelhos, telescópios, que permitem o monitoramento do espaço 

e da Terra, promovendo a pesquisa nas áreas das ciências espaciais, 

telecomunicações, meteorologia, e geociências, e ainda colaboram para as correções 

de alguns problemas oftalmológicos. 

Ainda segundo as supracitadas autoras, detectores de raios-X que 

primeiramente eram apenas empregados para fins astronômicos, hoje em dia já estão 

apropriados à pesquisa biomédica e às ciências dos materiais, no qual são 

empregados para conhecer as estruturas das moléculas e as orientações dos planos 

preferenciais do crescimento das mesmas.  

Observa-se que a disciplina Astronomia ao ser praticada no ensino 

médio seria ministrada, primeiramente, por docentes da área de ciências exatas com 

especialização ou extensão em ensino de Astronomia, e provavelmente, caso 

almejassem, de graduados, em Astronomia com curso de formação pedagógica, que 
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poderiam ser realizados ao mesmo tempo, durante o primeiro ano de sua performance 

como docente de ensino médio. Em seguida, através da criação dos cursos de 

licenciatura os acessos de formação ficariam estabilizadas. 

 Destaca-se ainda que a ausência de uma disciplina específica de Astronomia 

provoca uma intensa distorção ao conteúdo a ser ministrado e o que verdadeiramente 

se ensina, no ensino médio. Os educandos ignoram conteúdos basilares que 

necessitariam ser cogitados desde o ensino fundamental, contudo, tendo em vista à 

precariedade de docentes hábeis para prover esses conteúdos, os estudantes trazem 

esta carência até a série derradeira do ensino médio. 
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5. PLANISFÉRIO CELESTE  
 
 

 

O céu do Brasil possui a riqueza característica do céu do hemisfério sul, 

em que se encontra algumas constelações, como o Cruzeiro do Sul, Órion e 

Escorpião, entre outras. A localização dessas constelações fica muito fácil através do 

auxílio de um planisfério. 

Segundo o Ponto Ciência organizado pelo grupo de Física da UERJ 

(2016) do  o planisfério ajusta em um único dispositivo as cartas celestes de um ano 

inteiro para uma verificada latitude. Incide em um mapa do céu inteiro, que é coberto 

por uma máscara que deixa à mostra somente o céu visível de um verificado lugar, 

em uma verificada hora e época do ano.(Figura 6) Com o giro da cobertura, pode-se 

ver como varia a aparência do céu visível nesse lugar com o passar do tempo. Esse 

utensílio é muito útil para a localização dos astros. Comumente os planisférios 

apresentam todas as estrelas mais brilhantes do céu; a Lua, o Sol e os planetas não 

são vistas nele, já que esses astros mudam de posição em relação às estrelas em 

pouco tempo. Em decorrência do movimento de rotação da Terra, todos os astros que 

são visíveis em um verificado lugar destacam uma volta completa em 24 horas, de 

forma que as suas alturas (elevação em relação ao horizonte) e os seus azimutes (os 

ângulos em relação à direção norte-sul) tendem a variar constantemente. Tendo em 

vista que durante o dia as estrelas são ofuscadas pelo Sol, em uma verificada datas 

só podem ver aquelas estrelas que estão na direção oposta ao Sol e que ficam acima 

do horizonte durante a noite. Ao passo em que a Terra gira em torno do Sol, ocorre 

mudança de posição deste entre as estrelas e, por conseguinte, modifica a parte do 

céu que se localiza acima do horizonte durante a noite. A Terra se move a cada dia 

quase 1º em sua órbita. Diante disso, Sol se move 1° por dia em relação às estrelas, 

no mesmo sentido ao movimento de translação da Terra. Por conseguinte, se no início 

da noite observarmos a mesma estrela em meses sucessivos, será possível ver que 

a cada dia ela nasce quase quatro minutos mais cedo que no dia anterior. Em quinze 

dias ela já fica 15º para oeste em relação ao Sol, o que quer dizer que ela já estará 

nascendo e se pondo uma hora mais cedo. Em decorrência disso, o céu visível em 

uma determinada data à meia-noite, quinze dias mais tarde será visível às 23h, e dali 

a mais quinze dias às 22h, e assim por diante. 
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Figura 6:Planisfério Celeste Rotativo para o Hemisfério Sul 

 

Fonte: INPE (2016) 
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6. MINIPLANETÁRIO  
 

 
 

 

O Miniplanetário irá fornecer uma projeção do céu noturno em uma 

determinada hora do dia e do mês. Ele foi inspirado no Planisfério Celeste Rotativo 

para o Hemisfério Sul, conforme ilustram as Figuras 7 e 8. 

O Miniplanetário configura-se como um objeto de papel cartão na sua 

parte principal que é a cúpula, onde tem as constelações dos Hemisférios Sul, a qual 

todas estão furadas de acordo com o mapa estelar para o Hemisfério Sul. Sua 

montagem, além das figuras, solicita alguns materiais como papel panamá, tesoura e 

agulha. 

 
Figura 7: Confecção da cúpula do Miniplanetário – 1ª versão (escala reduzida) 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 8: Miniplanetário – 1ª versão (escala reduzida) 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

 Coladas em papel cartão, estas figuras são novamente recortadas e 

todas as estrelas nelas contidas são furadas. Optou-se em elaborar algumas cúpulas 

diferentes afim de poder substituí-las. A Primeira cúpula confeccionada foi totalmente 

furada, ou seja, com todas as constelações. A segunda cúpula furou-se apenas 

algumas constelações (Águia, Cão maior, Capricórnio, Cruzeiro do Sul, Escorpião, 

Fênix, Hércules, Órion, Peixe voador, Peixes e Virgem). 

 Em anexo encontra-se o modelo em tamanho real das peças de 

montagem do Miniplanetário. 

A montagem, do Miniplanetário requer alguns materiais como: Papel 

cartão, papel panamá, tesoura e agulha. 

A montagem do Mini Planisfério contém algumas figuras que são 

importantes e fazem parte do mesmo, como apresentado na sequência das Figuras 

9, 10, 11, 12 e 13. 
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Figura 9: Orientação Sul e Norte (escala reduzida) 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

 

 
Figura 10: Régua de horas (escala reduzida) 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Figura 11: Régua dos meses e dias (escala reduzida) 

 

Fonte: O autor (2016) 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Gomos da cúpula externa (Mapa estelar) 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Figura 13: Gomos da cúpula externa (Mapa estelar) 

 

 

Após algumas atividades experimentais em oficinas com o planetário, 

antes da aplicação nas turmas de 1º ano, onde foram feitas as análises de dados, 

foram observadas as necessidades de algumas modificações no protótipo. Dentre 

todas as mudanças, as mais significativas foram a troca do tipo de Led (Super Power 

Led Star 5 watts branco – 400 Lumens) e uma inclinação da base do Miniplanetário 

em 23,5° (ângulo de inclinação entre a Eclíptica e o Equador Celeste), como podemos 

ver na Figura 14. 

 

Figura 14: Miniplanetário - 2ª versão (escala reduzida) 
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Figura 15: Miniplanetário ligado e com a cúpula completa – 2ª versão (escala reduzida) 
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7. METODOLOGIA  
 

 
 

O presente trabalho primeiramente efetuou uma pesquisa de cunho 

exploratório, o qual tem como base, familiarizar o autor sobre o problema em questão, 

a fim de, torná-lo mais explícito e com isso permitir uma elaboração mais concisa de 

ideias e descobertas (GIL, 2009). 

 Para o problema levantado, observados os objetivos explicados, o 

modelo adequado para a investigação é a pesquisa exploratória, já que procura 

descrever a utilização do Minis Planetários para uma sessão, em que este sirva como 

o elemento mediador central de interações dialógicas, é capaz de promover um 

entendimento significativo da dinâmica celeste? 

 

 

7.1 Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e quanto aos meios, 

bibliográfica, segundo Gil (2009), consentindo identificar os conceitos existentes e os 

estudos sobre as aulas de Física no Ensino Médio. 

Para melhor eficácia dos resultados do questionário serão aplicadas 

perguntas fechadas, que se por um lado restringem a liberdade das respostas, por 

outro agiliza a entrevista mantendo a atenção do entrevistado, além de obter 

respostas mais práticas e rápidas. 

 Tal instrumento será elaborado com perguntas do tipo múltipla escolha, 

contendo respostas. Para o tratamento dos dados, será utilizado o software Excel 

2010, o qual permitirá a construção de gráficos e análises estatísticas. 

As análises dos dados serão realizadas através da apresentação dos 

gráficos, com as respostas dos entrevistados, fundamentada com teóricos que 

abordam os pontos levantados. 

Com isso será possível diagnosticar as principais apreciações o ensino 

da Astronomia nas aulas de Física no Ensino Médio, sendo possível ainda, sugerir 

novas ideias para a obtenção de resultados mais positivos. 
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7.2 Perfil dos alunos e influência nas escolhas metodológicas 

 

 

Este estudo foi conduzido em uma escola da rede pública na cidade do 

Rio de Janeiro, na qual o pesquisador é o professor regente da Disciplina Física. 

Realizou-se o estudo em duas turmas do Primeiro Ano do Ensino Médio. 

Os estudantes, em quase sua totalidade, estavam na faixa etária (14-15 

anos), perfazendo um total de 78 alunos.  

Para o desenvolvimento desse produto, os conceitos prévios dos alunos 

sofreram uma avaliação prévia e outra avaliação após a aplicação do produto afim de 

qualificar a eficácia deste. A proposta da aplicação do Miniplanetário do Planisfério 

Celeste Sul é baseada na Metodologia Investigativa, seguindo o conceito e estilo de 

pensamento de Ludwik Fleck. 

 

7.3 Organização da metodologia 
 
 

Para um detalhamento mais claro do trabalho que foi desenvolvido na 

escola, pode-se separar as atividades realizadas em 4 etapas: 

 

Etapa1- Aplicação do Pré-teste (Diagnóstico de Astronomia) erros 

conceituais dos alunos. 

 

Etapa 2-  Abordagem da Astronomia (notas introdutórias). 

 

Etapa 3- Aplicação de questionário com professores de Física. 

 

Etapa 4- Sessão do Miniplanetário. 

 

Etapa 5- Aplicação do teste posterior e importância do Miniplanetário na 

visão dos alunos. 
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Etapa 1-  Aplicação do Pré-teste (Diagnóstico de Astronomia) erros conceituais 

dos alunos 

 

A primeira atividade da metodologia é desenvolvida com um Teste 

Prévio (Apêndice A) aplicado durante um tempo de aula de 50 minutos. O objetivo 

deste Teste Prévio é identificar o conhecimento dos alunos em relação a alguns 

aspectos importantes de Astronomia, como:  movimento celeste, constelações, pontos 

cardeais a partir da constelação do Cruzeiro do Sul, movimento aparente das estrelas, 

longitude, Identificação do polo Sul Celeste, precessão e nutação. As perguntas que 

constituíam este pré-teste eram em sua maioria de múltipla escolha (11 questões), 

com a intenção de conhecer a diversidade de pensamentos dos estudantes.  

 

Etapa 2 – Aulas introdutórias sobre Astronomia 
 

 

A segunda atividade da metodologia foi realizada através de uma aula, 

com dois tempos para esta etapa (50 minutos cada tempo) (Figuras 16 e 17). Com o 

auxílio de slides, disponíveis no Apêndice B. 

Durante a aula, com auxílio dos slides e do Miniplanetário, foi realizada 

uma metodologia em que o estudante não tem que descobrir tudo por si só, mas 

orientado a resolver questões para as quais ele que não sabe, previamente, a solução 

(DEBOER, 2006). O aluno recebe um mapa celeste do hemisfério sul (Apêndice C), 

impresso e, em seguida é feita a projeção por meio do planetário. Com a formação da 

imagem projetada e o mapa a sua mão, o aluno poderá testar sua habilidade de 

identificar as constelações visíveis. A proposta oferece a ideia de projetar cúpulas de 

diferentes modelos com constelações mais comuns em destaque, de modo a, 

inicialmente, facilitar a visualização da projeção e a melhor identificação por parte dos 

alunos. Desta forma, com as devidas orientações, os educandos poderão ser testados 

em sua capacidade de percepção e identificação. 
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Figura 16: Aula introdutória 

 
Fonte: O autor (2016) 

 
 
 

Figura 17: Aula introdutória 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Etapa 3- Aplicação de questionário com professores de Física  

 

A terceira atividade da metodologia foi através da aplicação de um 

questionário para um grupo de 13 professores de Física do Ensino Médio, sobre o 

ensino de astronomia. As perguntas que constituem este questionário é em sua 

maioria de múltipla escolha (8 questões) e uma pergunta dissertativa, disponíveis no 

Apêndice D. 

 

Etapa 4- Sessão do Miniplanetário 

 

A quarta atividade da metodologia foi através de uma aula, com dois 

tempos de aula (50 minutos cada tempo).  Com o uso do Miniplanetário, que foi 

montado no auditório da escola, tendo em vista a sua estrutura, pois o mesmo é bem 

escuro, o que favoreceu a projeção das imagens. Algumas fotos ilustrativas das aulas 

estão disponíveis no Apêndice E. 

Após acomodar os alunos no auditório (Figura 18), iniciou-se, 

desligando-se a luz, deixando o ambiente completamente sem iluminação. 

Durante a utilização do planetário questionei a respeito das 

identificações das constelações projetadas. Também foi discutido a respeito dos 

conceitos de latitude e longitude, aproveitando o formato semiesférico da cúpula. 

Outro abordagem feita foi a respeito do movimento aparente das constelações, 

associado ao movimento de rotação do planeta Terra, assim como a inclinação de, 

aproximadamente, 23,5° do eixo terrestre em relação ao plano formado pela linha da 

trajetória do Sol (Eclíptica).  

As Figuras 19, 20, 21 e 22 ilustram a sequência da sessão 

Miniplanetário. 
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Figura 18: Início da sessão 

 
Fonte: O autor (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Alunos acompanhando uma sessão de planetário 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 20: Acompanhamento da sessão do Miniplanetário 

 
Fonte: O autor (2016) 

 
 
 
 
 
 

Figura 21: Progressão com o Miniplanetário 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Figura 22: Projeção do Miniplanetário com a visualização das constelações do Cruzeiro do Sul, 
Escorpião, Fênix e Peixe voador. 

 
 

 

 

Etapa 5 - Aplicação do teste posterior 

 

Após a sessão do Miniplanetário, foi feito um Teste Posterior (Apêndice 

F) abordando as mesmas temáticas que o Teste Prévio, com todas as questões 

contidas no Teste Posterior foram organizadas à fim de obter resultados da aplicação 

do planetário do Planisfério celeste Sul. E ainda três questões de avaliação da 

utilização e da importância do planetário do planisfério Celeste Sul. 
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8. ANÁLISE DE DADOS  

 

As análises dos resultados foram através de uma pesquisa exploratória-

explicativa. Na exploratória, busca-se apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições e manifestações desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a 

pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa é aquela em que, além de registrar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação do 

método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos 

métodos qualitativos (Severino, 2009, p.123). 

Optamos também por abordagem quantitativa das respostas. Segundo 

Manzato (2003), esta abordagem só terá sentido com o cumprimento de alguns 

aspectos. É notório como há interesse por esses assuntos. A astronomia fascina e 

intriga pela maior quantidade de perguntas do que de respostas, principalmente nas 

questões cosmológicas. 

Após a análise dos questionários (teste prévio e o teste final), dos dados 

foram elaborados gráficos para maior facilidade de representação e verificação entre 

eles.  Segundo Lakatos (2004), entende-se como técnica de questionário o documento 

que é constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do pesquisador. 

Segundo Ludke (2014), a opção do método por questionário se faz em 

função do problema estudado. De tal modo que esse método foi o mais proveitoso na 

absorção do conhecimento prévio e na aquisição de conhecimento após a sessão do 

Miniplanetário.  

Outro ponto de grande relevância foi o que é destacado com o pré-teste, 

já que é um modelo confiável é que esta pesquisa oferece um modelo de diagnóstico 

cognitivo para um ambiente de aprendizagem empregando o que é preconizado por 

Vygostky (1991) e o modelo de pré-teste nos dá uma noção da ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal). Essa noção se solidifica através da absorção do nível de 

conhecimento do discente e do nível de conhecimento no qual se quer chegar aos 

dois os conhecimentos têm como estrutura concreta a aplicação do pré-teste e do pós-

teste. 
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Carvalho (2010), enfatiza que a construção do conhecimento científico 

se deve pela criação de situações por meio de questionamentos intermediários que 

os levem pouco a pouco a se expressarem em uma linguagem científica. 

A educação, embora pareça, não é uma simples tarefa, pois os 

envolvidos no processo poderão se deparar com algumas dificuldades, como: 

despreparo docente, espaço físico inadequado, quantidade de alunos, dentre outros. 

O que requer pensar em uma maneira de agir que possa colaborar com  todos aqueles 

que de fato façam parte da  convivência da criança, buscando maior harmonia para o 

desenvolvimento da mesma. 

 

 

 
8.1 Resultado da aplicação do Pré-teste (Diagnóstico de Astronomia) erros 
conceituais dos alunos 
 

 

A análise foi feita questão por questão apresentada no pré-teste e este 

mesmo questionário foi aplicado depois da aplicação do Miniplanetário do Planisfério 

Celeste Sul, que foi chamado de pós-teste. As transcrições foram apresentadas na 

íntegra. 

O no pós-teste os alunos fazem relatos a respeito de cada questão. 

Questão 1. O que significa a latitude?  
 

 
Gráfico 1: Respostadas dadas à questão 1 do Teste prévio 
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Observando as respostas dos alunos, constatou-se que somente 40,9 % 

acertaram o conceito de latitude, como ilustra o Gráfico 1.  

 
Questão 2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  

 

 
Gráfico 2: Respostadas dadas à questão 2 do Teste prévio 

 

Observando as respostas dos alunos, constatou-se que somente 36,4 % 

acertaram a latitude aproximada do Estado do Rio de Janeiro, como ilustra o Gráfico 

2.  

 
Questão 3. As constelações são:  
 

 
Gráfico 3: Respostadas dadas à questão 3 do Teste prévio 
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Observando as respostas dos alunos, constatou-se que 59, 1% 

acertaram sobre as constelações, como ilustra o Gráfico 3. 

 
 
4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  
 
 

 

Gráfico 4: Respostadas dadas à questão 4 do Teste prévio 

 

 

Observando as respostas dos alunos, constatou-se que 22,7% 

acertaram o motivo pelo qual os planetas e o sol não aparecem no planisfério celeste 

como ilustra o Gráfico 4. 

 
Questão 5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após 
milhares de anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa 
modificação chama-se. 
 

Observando as respostas dos alunos, constatou-se que, 

impressionantemente, 100% erraram a questão sobre o movimento responsável pela 

modificação de posições das estrelas.  
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Questão 6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 
movimentos no céu chama-se. 
 
 

 

Gráfico 5: Respostadas dadas à questão 6 do Teste prévio 

 
 

Observando as respostas dos alunos, constatou-se que somente 22,7 % 

acertaram o nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 

movimentos no céu, como ilustra o Gráfico 5. 

 

Questão 7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica 
chama-se. 
 
 

 
Gráfico 6: Respostadas dadas à questão 7 do Teste prévio 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 45,5 % acertaram 

o nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica como ilustra o 

Gráfico 6. 

 

Questão 8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao 
mesmo tempo no céu?  
 

 
Gráfico 7: Respostadas dadas à questão 8 do Teste prévio 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 40,9 % acertaram 

o motivo pelo qual não é possível ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 

tempo no céu como ilustra o Gráfico 7. 

 

Questão 9. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 
 

 
Gráfico 8: Respostadas dadas à questão 9 do Teste prévio 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que, 

impressionantemente, 100 % erraram a forma correta de se identificar o polo Sul. O 

gráfico 8 ilustra o percentual das alternativas erradas. 

 

Questão 10. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar que o Cruzeiro 
do Sul se encontrará, doze horas depois, na posição 
 

 
Gráfico 9: Respostadas dadas à questão 10 do Teste prévio 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 22,7% acertaram 

a leitura da figura contida na questão, afirmando onde o Cruzeiro do Sul se encontrará, 

doze horas depois, na posição como ilustra o Gráfico 9. 

 

Questão 11. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 
 

 
Gráfico 10: Respostadas dadas à questão 11 do Teste prévio 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 18,2% acertaram 

a diferença entre Astronomia e Astrologia e se as mesmas são ciências como ilustra 

o Gráfico 10. 

 

 

8.2 Análise da aplicação de questionário com 13 professores de Física a respeito 

do estudo da Astronomia durante as suas graduações. 

 

Questão 1. Na sua graduação, no curso de Licenciatura de Física, existiu alguma 

disciplina que lhe oferecesse suporte para ministrar aulas de Astronomia para o ensino 

médio? 

 

 

Figura 23: Respostadas dadas à questão 1  
 

Analisando as respostas dos professores constatou-se que 58,3% 

responderam que de certa forma determinadas disciplinas ainda que parcialmente, 

ofereceram um suporte para ministrarem aulas de Astronomia para o Ensino Médio. 

Já 41,7% responderam que jamais tiveram qualquer conteúdo referente à Astronomia, 

como ilustra o Gráfico 10. 

Ultimamente, tem aumentado a popularização da ciência, notadamente 

em Astronomia. Deste modo, é de grande importância que o docente saiba trabalhar 

este conteúdo com seus alunos, já que ele será responsável pelo sucesso deles em 

qualquer que seja a formação que eles vierem a ter no futuro, e ainda nem sempre a 

escola proporciona o suporte imprescindível para que eles tenham tudo que precisam 
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para o melhor desenvolvimento dos conteúdos vistos em sala de aula (BRITO et al 

2016). 

Diante do exposto, é imprescindível avaliar a necessidade de se 

expandir a presença de disciplinas obrigatórias de Astronomia na formação de 

professores. Isso ainda ajudaria a lidar com outra questão: a pouca captação de 

graduados em Astronomia em instituições de ensino (JÚNIOR, 2014). 

 

Questão 2. Qual a grande dificuldade que você encontra para lecionar Astronomia 
para o ensino médio?  
 

 

Gráfico 11: Respostadas dadas à questão 2 

 

Em relação à dificuldade encontrada para lecionar Astronomia para o 

ensino médio, constatou-se através das respostas dos professores que 50% relataram 

à falta de livro didático e material lúdico. 33,3 % responderam que foi decorrente da 

falta de preparo pela faculdade e 16,7% decorrente dos interesses dos educandos, 

como ilustra o Gráfico 11. 

A direção pedagógica do docente incide em delinear, instituir e controlar 

as atividades de ensino, para que possam ser criadas as condições em que os 

educandos tenham o domínio dos conhecimentos e métodos para sua aplicação e 

com isso, possam desenvolver a ação, a independência de pensamento e ainda a 

criatividade (SILVA e HOFFMANN, 2003). 
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Em relação à motivação dos alunos, é interessante analisar o potencial 

dos recursos experimentais no ensino de Física, ao contribuir para que os alunos se 

envolvam nas atividades, na resolução dos problemas e na compreensão dos 

fenômenos naturais que estão sendo estudados, desenvolvendo seus conceitos 

espontâneos e científicos (DIAS e RITA, 2008). 

Questão 3. Você conhece o Planisfério celeste Sul? 
 

 
Gráfico 12: Respostadas dadas à questão 3 

  
Em relação ao conhecimento dos professores do Planisfério celeste Sul, 

constatou-se que 33,3% conhecem, mas não sabe usá-lo. 25% conhecem e sabem 

usá-lo.  41,7% não conhecem, como ilustra o Gráfico 12. 

 

Questão 4. Na sua escola, quais recursos você possui para lhe auxiliar nas aulas de 

Astronomia? 

 
Gráfico 13: Respostadas dadas à questão 4 
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Em relação aos recursos escolares para auxiliar nas aulas de 

Astronomia, constatou-se que 54% dos professores responderam Data show e 

computador. 36,4% responderam que a escola possui somente o livro didático e outros 

9,1 % responderam que não há recursos alternativos para auxiliarem as aulas de 

Astronomia, como ilustra o Gráfico 3.  

Provavelmente pelo fato dos conteúdos de Astronomia ocuparem 

posição secundária no panorama escolar, ou ainda inexistente nas salas de aula, é 

ínfima a produção de atividades neste contexto. “O que fica” deste abreviado olhar 

sobre a produção de materiais didáticos é o convite a necessidade de se criar recursos 

para acolher temáticas pouco privilegiadas (LEÃO, 2012). 

 

 
Questão 5. Você busca recursos alternativos para ministrar as aulas de Astronomia? 
 
 

 
Gráfico 14: Respostadas dadas à questão 5 

 
 
 Em relação à busca de recursos alternativos para ministrar as aulas de 

Astronomia, foi possível constatar que 8,5% às vezes quando sobra tempo eles 

buscam alternativas pedagógicas. 41,7% sempre buscam recursos. 

Dias e Rita (2008) enfatizam que vários trabalhos foram organizados 

com destaque nesse tema, entre eles destacam-se: as falhas achadas em livros 

didáticos, concepções erradas dos docentes de Ciências, falta de recursos didáticos 

para preparação de experimentos em sala de aula e, ainda o desinteresse pela 
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carreira de professor ajuda a abranger a distorção existente entre o que se ensina ao 

aluno e o que é indicado pelos PCN. 

 
Questão 6. Caso sua resposta, na questão anterior, seja "sim", diga se você encontra 
materiais lúdicos confiáveis para lhe auxiliar nas aulas de Astronomia. 
 

 
Gráfico 15: Respostadas dadas à questão 6 

 

 Em relação às respostas dos professores quanto à disponibilidade dos 

materiais lúdicos confiáveis para auxiliarem nas aulas de Astronomia, 91,7 % 

responderam que mais ou menos e 8,3% responderam que sempre encontram 

materiais para auxiliarem suas aulas, como ilustra o Gráfico 15. 

 

Questão 7. Na sua opinião, os livros didáticos de Física apresentam conteúdos, 
suficientes, sobre Astronomia para que se obtenha um bom material de apoio para as 
aulas? 
 
 

 
Gráfico 16; Respostadas dadas à questão 7 
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Em relação a opinião dos professores sobre os conteúdos dos livros 

didáticos para as aulas de Astronomia, constatou-se que 83,3% acham que os livros 

não apresentam conteúdos suficientes. Somente 16,7% responderam que os 

conteúdos dos livros atendem, como ilustra o Gráfico 16. 

Assim, o próprio PCNEM (Brasil, 2002) destaca que não há uma 

preocupação em produzir uma listagem completa do que deve ser ensinado de física 

nas escolas, mas sim de buscar dar um sentido mais concreto ao ensino de Física, 

discutindo possíveis compreensões que as tornam significativas. 

De acordo com anghi (2007), comumente o único recurso pedagógico 

que o professor tem em astronomia é o livro didático e percebe-se a presença de erros 

conceituais grosseiros em sua formatação. Interessante é que esses livros têm 

passado por uma avaliação mais rigorosa por parte do MEC e mesmo assim, alguns 

ainda circulam como livros didáticos. 

 
 
Questão 8. Você se depara com muitos alunos na sua sala de aula que trazem consigo 
concepções alternativas? 
 

 
Gráfico 17: Respostadas dadas à questão 8 

 

 

Analisando as respostas dos professores constatou-se que 75% 

responderam que em média, acima de 60% em cada turma, os alunos trazem consigo 

suas concepções alternativas. 17,7% acham que de 0% até 30% e 8,3% os alunos 

trazem consigo suas concepções alternativas e 8,3% acham que entre 30% a 60% 
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em cada turma, os alunos trazem consigo suas concepções alternativas, como ilustra 

o Gráfico 17. 

Não é de hoje que as expressões concepções alternativas, 
concepções prévias, ingênuas ou espontâneas são tema de interesse 
da área de Ensino de Ciências, configurando objeto de pesquisa 
bastante recorrente nas últimas quatro décadas, sobretudo na área da 
Física. Todas essas expressões – sinônimas – se referem às ideias e 
concepções que os indivíduos trazem consigo para explicar as mais 
diversas situações e fenômenos. São pontos de vista formados como 
consequência de suas experiências pessoais, em geral, sob influência 
religiosa e cultural. Algumas concepções podem se mostrar úteis para 
se ensinar os conteúdos científicos (LEÃO, 2012, p. 32). 

 
Questão 9. Diga, de forma concisa, como você gosta de trabalhar Astronomia com 
suas turmas? 
 

Dentre as respostas dos professores constatou-se:  

 

“Abordagem história com uso de textos e filmes; 

Vídeos e textos; 

Quadro de fiz e documentos retirados da tv por assinatura; 

Uso das imagens e vídeos que facilitem a visualização dos modelos; 

Através de observações a olho nu e telescópios; 

Aplicativos de PC e celular; 

Vídeos, leitura e uso do skymap; 

Argumentando e questionando; 

Melhores recursos; 

Simulações; 

Softwares;” 

 
  
O PCNEM (Brasil, 2002) destaca que não há uma preocupação em 

produzir uma listagem completa do que deve ser ensinado de física nas escolas, mas 

sim de buscar dar um sentido mais concreto ao ensino de Física, discutindo possíveis 

compreensões que as tornam significativas. É admirável perceber que o PCNEM foi 

organizado com o desígnio de auxiliar as equipes escolares na preparação de seus 

trabalhos, enquanto o PCN tem a desígnio de auxiliar o professor na tarefa de reflexão 

e prática pedagógica. 
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8.3 Análise da sessão do Miniplanetário 
 

 

Através da aula com recurso didático do Miniplanetário, foi possível 

constatar um elevado grau de curiosidade dos alunos que assistiam. Surgiam 

perguntas interessantes capazes de colocar em reflexão qualquer pesquisador sobre 

o assunto. Destaco aqui questões sobre a nossa existência e sobre a morte das 

estrelas, tempo de vida delas, formação das constelações, se de qualquer ponto 

poderia se observar a mesma formação das constelações, dentre outas. 

O Miniplanetário como uma estratégia lúdica contribui para melhor 

aprendizado. Tendo em vista a evolução da atividade lúdica está intimamente 

relacionada com todo o desenvolvimento da criança. Se o brincar é instrumento 

importante para desenvolver o aluno, é também instrumento para a construção do 

conhecimento. Através do lúdico Vygotski (1991) apud Kishimoto (2011) o aluno 

poderá reorganizar suas experiências. 

A relação, lúdico mundo externo e interno possibilita desenvolver o 

indivíduo em todos os aspectos estabelecendo relações lógicas agregando 

percepções que contribuem para o processo de socialização e integrando o indivíduo 

na sociedade. 

Segundo Vigtotsky (1998, p.134-135): 

 

O lúdico cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, a criança 
sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de 
seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é 
na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém 
todas as tendências do desenvolvimento. 

 
 

O lúdico deve ser utilizado como forma de interdisciplinaridade, entre as 

várias formas lúdicas. Os alunos se envolvem naturalmente em atividades auto 

instrutivas e desenvolvem a iniciativa e a curiosidade. 

Trabalhar o lúdico como facilitador da aprendizagem colabora para o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, contribui para uma boa saúde mental, 
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auxilia no processo de socialização, diálogo, construção do conhecimento, instiga a 

crítica e a criatividade. 

 

 

8.4 Análise da aplicação do teste posterior e importância do Miniplanetário na 
visão dos alunos. 

 

 

A análise será feita por questão apresentada, relacionando o teste 

posterior. As transcrições foram apresentadas na íntegra. 

 

Questão 1. O que significa a latitude?  
 

 
Gráfico 18: Respostadas dadas à questão 1 do Teste Posterior 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se um aumento para 

90,9 % de alunos que acertaram o conceito de latitude, como ilustra o Gráfico 18. 

Após a aplicação do pré-teste e dos resultados obtidos, foi feito um 

levantamento junto às turmas para saber porque eles acharam que aquelas respostas 

seriam as corretas. 

Na questão 1, muitos associaram latitude com altura, o que levou alguns 

a responder que seria o ponto acima da nossa cabeça, entretanto, a maioria justificou 

ter ficado na dúvida entre as outras duas alternativas. 
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Durante a aplicação do Miniplanetário, eles puderam atentar, na cúpula, 

o que seria altitude, aproveitando o formato da meia esfera, associaram ao formato 

do globo terrestre. No pós-teste o aproveitamento foi significativamente melhorado 

para 90,6 %. 

 

Questão 2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  
 

 
Gráfico 19: Respostadas dadas à questão 2 do Teste Posterior  

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que aumentou para 

95,5% o número de alunos que acertaram a latitude aproximada do Estado do Rio de 

Janeiro, como ilustra o Gráfico 19. 

Destaca-se ainda que na questão 2, a maioria afirmou desconhecer ou 

não lembrar e até os que acertaram, afirmaram ter “chutado”. Quando observaram a 

cúpula cortada do Miniplanetário, questionaram a sua importância. A partir deste 

momento, tomaram conhecimento que significava a parte visível do céu para uma 

determinada latitude e que o utilizado no Miniplanetário era para uma latitude de 20º, 

porque estamos no Rio de Janeiro, cuja latitude é de 22,5º aproximadamente. Caso 

estivéssemos em outra localidade, teríamos que usar um outro gabarito, de acordo 

com a latitude do local, o que implicaria em um recorte diferente da cúpula.  

 

 

 



 

 
91 

 

Questão 3. As constelações são:  
 

 
Gráfico 20: Respostadas dadas à questão 3 do Teste Posterior  

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 95,5% acertaram 

sobre as constelações, como ilustra o Gráfico 20. 

Na questão 3, apesar de ter ocorrido uma melhora quase total do 

rendimento, os alunos que ainda continuaram a errar a questão no teste pós aula, 

disseram que sempre aprenderam que os planetas fazem parte de uma constelação 

e que na hora de marcar, esqueceram do ensinamento da aula. 

 

4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  
 
 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 100% acertaram 

o motivo pelo qual os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste. 

Na questão 4, os alunos declararam, sinceramente, nunca ter escutado 

falar em planisfério celeste (como era de se esperar, pois no questionário dos 

professores de Física, um número considerado, também não conheciam o planisfério 

celeste), logo marcaram para não deixar em branco. Após a aula, pudemos observar 

o excelente aproveitamento de 100%. Também comentaram que as alternativas 

ficaram óbvias. 
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Questão 5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após 
milhares de anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa 
modificação chama-se. 
 
 

 
Gráfico 21: Respostadas dadas à questão 5 do Teste Posterior  

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 86,4% acertaram 

a questão sobre o movimento responsável pelas estrelas mantêm suas posições ao 

longo de anos, porém, após milhares de anos, suas posições modificarão, como ilustra 

o Gráfico 21. 

Na questão 5, surpreendentemente ocorreu um resultado de 100%, 

porém, negativo. Todos erraram. Nenhum dos alunos conhecia o conceito de 

precessão e nem o de nutação. Como só haviam escutado sobre translação, optaram 

por essa resposta. No segundo resultado ainda ocorreu erro. Estes alunos ainda 

apresentaram dúvidas com relação a diferença entre nutação e precessão, o que foi 

esclarecido durante o debate. 
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Questão 6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 
movimentos no céu chama-se. 
 

 
Gráfico 22: Respostadas dadas à questão 6 do Teste Posterior 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 95,5% acertaram 

o nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus movimentos 

no céu, como ilustra o Gráfico 22. 

Na questão 6, ficou em evidência, mais uma vez, o que os alunos 

pensam ao responder uma questão. Quando não sabem a resposta, eles marcam as 

respostas com nomes que são de seus conhecimentos. Relataram que nunca haviam 

escutado a palavra Zênite e os que marcaram a resposta correta, sabiam que não era 

a o Equador Celeste. Marcaram Eclíptica, mas sem saber se estaria correto, pois 

apesar de já terem escutado falar, não sabia o significado. No pós-teste, 4,5% dos 

alunos ainda marcaram equador Celeste e disseram que sabiam identificar o caminho 

em uma figura, mas se confundiram nos nomes. 
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Questão 7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica 
chama-se. 
 

 
Gráfico 23: Respostadas dadas à questão 7 do Teste Posterior 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 90,9 % acertaram 

o nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica como ilustra o 

Gráfico 23. 

Na questão 7, a confusão na cabeça deles era a troca dos nomes do dia 

em que entramos no Outono e Primavera, com os dias em que entramos no Inverno 

e no Verão. Após a visualização prática no planisfério, ficou mais nítido guardar o 

conhecimento, para os 90,9% dos alunos que acertaram no pós-teste, pois 

observaram os meses em que as linhas se encontram.  
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Questão 8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao 
mesmo tempo no céu?  
 

 
Gráfico 24: Respostadas dadas à questão 8 do Teste Posterior 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 86,4% acertaram 

o motivo pelo qual não é possível ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 

tempo no céu como ilustra o Gráfico 24. 

Na questão 8, os que erraram, no pré-teste, disseram que sabiam que 

não era a alternativa que falava do ofuscamento de uma em relação à outra. Como 

não nunca observaram essas constelações e não sabiam suas localizações, 

deduziram que uma delas se encontrava no outro hemisfério. Os que acertaram, a 

maioria “chutou”. Após às atividades, disseram que ficou fácil identificar e verificaram 

que quando uma se põe no Oeste, a outra surge no Leste. O resultado foi um aumento 

de 40,9% para 86,4% do número de acertos. 
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Questão 9. Para que possamos representar a forma natural do movimento das 
Estrelas no céu, precisamos girar a cúpula do Planetário celeste Sul 
 

 

 
Gráfico 25: Respostadas dadas à questão 9 do Teste Posterior 

 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 90,9% acertaram 

o meio de representar a forma natural do movimento das Estrelas no céu, precisamos 

girar a cúpula do Planetário celeste Sul como ilustra o Gráfico 25. 

Após às atividades com o Miniplanetário, que possui uma inclinação de 

23,5º, referente ao ângulo entre a Eclíptica e o Equador Celeste, os alunos 

observaram que o polo Sul do planetário aponta, aproximadamente para o Polo 

Sul Celeste e conseguiram visualizar a sua localização. A partir daí imaginaram 

uma linha imaginária na vertical para localizar o polo Sul. O salto no número de 

acertos deu um gigantesco salto para 90,9%. 
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Questão 10. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 
 

 

Gráfico 26: Respostadas dadas à questão 10 do Teste Posterior 

 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 90,9% acertaram 

a forma correta de identificação do polo Sul celestes, como ilustra o Gráfico 26. 

Na questão 10, relataram não haver entendido a questão e após a 

prática com Miniplanetário, visualizaram o movimento das constelações e 

relataram que observaram, pela régua de horas do Miniplanetários, que uma 

constelação leva 24 h para dar uma volta completa, logo, 12 h seria meia volta, 

por isso conseguiram acertar. O resultado foi a evolução para 100% de acertos 

no pós-teste. 

 
Questão 11. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar 

que o Cruzeiro do Sul se encontrará, doze horas depois, na posição. (A questão 

completa se encontra no apêndice F) 

 
 

Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 100% acertaram 

a forma correta de identificação do polo Sul celestes.  

 

Questão 12. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 100% acertaram 

a diferença entre Astronomia e Astrologia e se as mesmas são ciências. 

 

 

Gráfico 27: Respostadas dadas à questão 12 do Teste Posterior 

 

Na questão 12 temos outro exemplo claro de concepções 

alternativas. A maioria relatou já ter escutado falar que a Astrologia é uma forma 

de Ciência. Depois da discussão da aula de introdução à Astronomia puderem 

ter acesso à real informação sobre a Astronomia e a Astrologia e suas 

respectivas responsabilidades. 

Os 18,2% que ainda erraram no pós-teste, relataram terem tido 

falta de atenção na segunda parte da resposta, que é muito parecida com a da 

resposta correta. 

Os alunos desconheciam que o teste seria reaplicado, com 

algumas modificações. 

 

 

 

Questão13. Na sua opinião, o planetário serviu para que o conteúdo fosse transmitido 

de forma mais lúdica, facilitando o aprendizado? 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 100% 

concordaram que o planetário serviu de forma lúdica, facilitando o aprendizado.  

A aprendizagem lúdica é uma alternativa favorável para que a 

aprendizagem aconteça de maneira agradável. 

Para Piaget (1923), o professor se apresenta como facilitador. Portanto, 

ele vai respeitar o interesse de cada aluno e trabalhar a partir da sua espontaneidade, 

formulando os desafios necessários à sua capacidade e acompanhando seu processo 

de construção do conhecimento.  

Para Vygotsky (1987), o lúdico tem um papel de grande importância para 

o desenvolvimento do aluno.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1996, apoiados em 

diversas publicações mundiais, orienta aos profissionais da educação, que o ensino 

formal tem como objetivo desenvolver os educandos de forma plena considerando os 

seguintes aspectos, cidadania, dignidade, direito à informação, acesso aos bens 

culturais produzidos pela humanidade, a socialização e o atendimento dos alunos, 

objetivando a sobrevivência e construção de sua identidade. 

 

Questão 14. Que nota, de 0 a 10, você daria para a importância do planetário na aula 
de Astronomia? 

 

 

Gráfico 28: Respostadas dadas à questão 12 do Teste Posterior 
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Analisando as respostas dos alunos, constatou-se que 52 % deram nota 

10 ao planetário na aula de Astronomia. Já 21 % deram nota 9. E 13 % deram nota 8 

e 12,9 % deram notas 9,9, 8,9, 8,8, como ilustra o Gráfico 28.  

 

Questão 15. Você teria alguma sugestão para uma possível melhora na aplicação do 
planetário? 

 

 

Gráfico 29: Respostadas dadas à questão 12 do Teste Posterior 
 

Analisando as respostas dos alunos, em relação às sugestões, 33% não tinham 

nenhuma sugestão a fornecer.  Os demais deram sugestões, tais como:  

- A intensidade do brilho das constelações, o que foi solucionado 

posteriormente com a utilização de um LED (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de 

Luz) mais potente.  

- Fazer a ligação entre os pontos luminosos para melhor reconhecerem as 

constelações. Este ainda não foi possível atender. 

- A não utilização de lanternas para iluminar o mapa do planisfério. Sugeriram 

que fosse feita a utilização do mapa após a projeção do planetário. 

- Poder utilizar o Miniplanetário como abajur para o quarto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da realização do estudo, verificou-se que a aprendizagem 

significativa é muito importante nas aulas de Astronomia. Nessa abordagem teórica 

se entende que quanto maior for à relação das ideias já existente do aprendiz com os 

conteúdos propostos apresentados de forma mais concreta, mais sólidos se tornarão 

os seus aprendizados. Esta conclusão fica evidenciada quando comparamos os 

resultados do pré-teste (Etapa 1) com o teste posterior (Etapa 5) e se verifica a 

evolução nos resultados.  

Oportunizar a presença efetiva da ludicidade na escola é muito 

relevante.  O lúdico é fundamental, pois é nesse momento que ocorre uma atitude 

solidária e sem preconceitos, além de vivenciar o movimento corporal, tem a 

oportunidade de criar e modificar regras, desenvolvendo-se como um cidadão crítico 

e participativo, disposto a transformação social e a aprendizagem. 

A característica com ênfase no ideal dialógico-libertador de Paulo Freire, 

bem como a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, nesta pesquisa, 

se despontou integrantes ao passo em que a contextualização inicial, amparada pelos 

questionamentos sustentados, serviram de suporte motivacional para a dialogicidade 

nas aulas.  

Após o trabalho de campo e a verificação de um bom desempenho da 

eficácia do planetário, esperamos uma aceitação e inserção da metodologia por parte 

da Secretária de Educação Pública e do corpo docente de Física, seja ele da rede 

pública ou privada, para o desempenho do ensino de Astronomia para o ensino médio. 

A questão 9 do pré-teste equivale à questão 10 do teste posterior. Nesta 

questão 9 no pré-teste tivemos 100% de erro. Pudemos observamos uma forte 

presença da concepção alternativa trazida pelos alunos com relação ao conceito de 

identificação dos pontos cardeais. Trazem a ideia do ensino fundamental e dos livros 

didáticos. Relataram nunca terem ouvido falar do método utilizando o cruzeiro do Sul. 

Os que já escutaram falar da utilização do cruzeiro do Sul, relataram conhecer que o 

cruzeiro do Sul aponta diretamente para o Sul.  
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De tal modo, constatou-se que o Miniplanetário é uma ferramenta que o 

docente poderá usar em sala de aula, como facilitador e colaborador, constituindo o 

elo que se perdeu em uma educação fragmentada, através dos diversos problemas 

apresentados, entre o docente e o discente, colocando a verdadeira aprendizagem 

significativa de tais conteúdos imprescindíveis por si só. Essa aprendizagem pode 

ainda fazer os alunos a aprenderem aprender, maior autonomia, socialização, 

autoestima, conhecimento, finalmente, poder colaborar para a cidadania. 

O produto dessa dissertação, que segue em anexo estabelece essa 

proposta, discutida nesse estudo, do uso do Miniplanetário em sala de aula pelos 

Professores de Física. A discussão realizada nessa dissertação ratifica esse conjunto 

de ações que é proposto ao docente. Assim sendo, espera-se que o estudo possa 

contribuir através de uma metodologia e processo para o ensino de Astronomia, que 

se fazem parte do ensino de Física do Ensino Médio. 
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Apêndice A- Pré-teste  

 
Questionário sobre Astronomia 
 
Esse questionário é para obter um diagnóstico sobre seu conhecimento em 
Astronomia. 
 
Nome do aluno 
 
_____________________________________________________ 
 
Idade  
 
(   ) Até 10 anos 
(   ) De 10 a 20 anos 
(   ) acima de 20 anos 
 
Ano do ensino médio.  
 
(   ) 1º ano 
(   ) 2º ano 
(   ) 3º ano 
 
1. O que significa a latitude?  
 
a - É o ângulo formado a partir do Equador até esse ponto, ao longo do Meridiano do 
lugar. 
b - É o ângulo medido sobre o Equador a partir de um meridiano de referência 
(Greenwich) até o meridiano do lugar. 
c - É o ponto imaginário no céu exatamente acima de nossa cabeça. 
 
2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  
 
a - 28°. 
b - 22,5°. 
c -15,5°. 
 
3. As constelações são  
 
a - conjunto de planetas. 
b - conjunto de estrelas e planetas. 
c - conjunto de estrelas brilhantes conectadas por linhas imaginárias configurando 
desenhos. 
 
4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  
 
a - Porque o Sol emite muita luminosidade e o os planetas luminosidade imperceptível. 
b - Porque suas posições variam, em relação às Estrelas, ao longo do ano no céu. 
c - Pelo fato do tamanho desses astros serem bem inferior às demais estrelas. 
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5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após milhares de 
anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa modificação 
chama-se. 
 
a - Precessão. 
b - Nutação. 
c - Translação. 
 
6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 
movimentos no céu chama-se. 
 
a - Equador celeste. 
b - Zênite. 
c - Eclíptica. 
7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica chama-se. 
 
a - Equinócio. 
b - Solstício. 
c - Nutação. 
 
8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 
tempo no céu?  
 
a - Porque a luminosidade de uma ofusca a visibilidade da outra. 
b - Porque uma se encontra no hemisfério Sul e a outra se encontra no hemisfério 
Norte. 
c - Porque, devido a distância de uma para a outra no mapa celeste, quando uma 
surge ao Leste a outra está se pondo à Oeste. 
 
9. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 
 
a - direcionarmos o braço direito para onde o Sol nasce e o braço esquerdo para onde 
o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 
b - direcionarmos o braço esquerdo para onde o Sol nasce e o braço direito para onde 
o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 
c - a partir da haste maior do Cruzeiro do Sul prolongarmos imaginariamente quatro 
vezes e meia, a partir de Alfa do Cruzeiro em direção ao sul. 

 
A figura abaixo mostra uma parte do céu ao redor do Polo Celeste Sul (PCS), 

conforme visto da cidade do Rio de Janeiro dia 09/03/15 às 19h30min. Sobre a Terra 
temos os meridianos e os paralelos. Envolvendo a Terra temos uma esfera imaginária 
chamada Esfera Celeste. Sobre ela também temos meridianos celestes e paralelos. 
Os eixos de rotação da Terra e da Esfera Celeste são coincidentes. O centro da figura 
abaixo é o PCS (local onde o eixo de rotação da Terra, se prolongado, “furaria” a 
esfera Celeste). As linhas “radiais” são partes dos meridianos celestes indo do PCS 
para o Polo Celeste Norte (PCN) (não visível na figura). As linhas circulares são alguns 
dos círculos paralelos ao Equador Celeste. A distância entre o PCS e a direção cardeal 
Sul é proporcional à latitude do local, o Rio de Janeiro. 
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10. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar que o Cruzeiro do Sul se 
encontrará, doze horas depois, na posição 
 
a - A. 
b - B. 
c - C. 
 
11. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 
 
a - Ambas são Ciências. A Astronomia estuda a origem, evolução, composição, 
classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá ênfase apenas a um 
certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre suas posições e 
deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres humanos. 
b - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astronomia estuda a origem, 
evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá 
ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 
suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 
humanos. 
c - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astrologia estuda a origem, 
evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astronomia 
dá ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 
suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 
humanos. 
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Apêndice B- Slide da aula de Astronomia 
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Apêndice C – Mapa Celeste do hemisfério Sul 
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Apêndice D- Questionário para os professores de Física 

 

Questionamento sobre a Astronomia trabalhada no ensino médio. 
 
Astronomia na graduação no curso de Física x Astronomia nas aulas do ensino médio. 
 
Nome do professor de Física (opcional) 
 
_______________________________________________________ 
 
Seu e-mail (opcional 
 
_______________________________________________________ 
 
1. Na sua graduação, no curso de Licenciatura de Física, existiu alguma disciplina que 
lhe oferecesse suporte para ministrar aulas de Astronomia para o ensino médio? 
 
A – (   ) Sim e me ofereceu grande suporte. 
B – (   ) Sim, mas de forma parcial. 
C – (   ) Não, jamais tive qualquer conteúdo referente à Astronomia. 
 
2. Qual a grande dificuldade que você encontra para lecionar Astronomia para o 
ensino médio?  
 
A – (   ) Falta de preparo pela faculdade. 
B – (   ) Falta de livro didático e material lúdico. 
C – (   ) Falta de interesse dos educandos. 
 
3. Você conhece o Planisfério celeste Sul? 
 
A – (   ) Sim e sei utilizá-lo. 
B – (   ) Sim, mas não sei utilizá-lo. 
C – (   ) Não conheço. 
 
4. Na sua escola, quais recursos você possui para lhe auxiliar nas aulas de 
Astronomia? 
 
A – (   ) Data show e computador. 
B – (   ) Somente livro didático. 
C – (   ) Outro: _______________________________________________ 
 
5. Você busca recursos alternativos para ministrar as aulas de Astronomia? * 
 
A – (   ) Sim. 
B – (   ) Não. 
C – (   ) Às vezes quando me sobra tempo. 
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6. Caso sua resposta, na questão anterior, seja "sim", diga se você encontra materiais 
lúdicos confiáveis para lhe auxiliar nas aulas de Astronomia. * 
 
A – (   ) Sempre. 
B – (   ) Nunca. 
C – (   ) Mais ou menos. 
 
7. Na sua opinião, os livros didáticos de Física apresentam conteúdos, suficientes, 
sobre Astronomia para que se obtenha um bom material de apoio para as aulas? 
 
A – (   ) Sim. O material é o suficiente para as aulas. 
B – (   ) Não. Os conteúdos são superficiais. 
C – (   ) Não. Os conteúdos não são completamente confiáveis. 
D – (   ) Outro: ___________________________________________________ 
 
8. Você se depara com muitos alunos na sua sala de aula que trazem consigo 
concepções alternativas? 

O termo "concepção alternativa" faz referência a uma ideia sobre determinado 
fenômeno natural previamente concebida por alunos e/ou professores e que é 
posteriormente trazida para a sala de aula. 
 
A – (   ) De 0% até 30% em cada turma. 
B – (   ) Entre 30% a 60% em cada turma. 
C – (   ) Acima de 60% em cada turma. 
 
9. Diga, de forma concisa, como você gosta de trabalhar Astronomia com suas 
turmas? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Apêndice E- Sessão do Miniplanetário 
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Apêndice F- Teste Posterior a sessão do Miniplanetário  

Questionário sobre a aula do Planetário do Planisfério Celeste Sul 
 
Esse questionário é para obter resultados da aplicação do planetário do Planisfério 
celeste Sul. 
 
Nome do aluno 
 
_____________________________________________________ 
 
Idade  
 
(   ) Até 10 anos 
(   ) De 10 a 20 anos 
(   ) acima de 20 anos 
 
Ano do ensino médio.  
 
(   ) 1º ano 
(   ) 2º ano 
(   ) 3º ano 
 
1. O que significa a latitude?  
 
a - É o ângulo formado a partir do Equador até esse ponto, ao longo do Meridiano do 
lugar. 
b - É o ângulo medido sobre o Equador a partir de um meridiano de referência 
(Greenwich) até o meridiano do lugar. 
c - É o ponto imaginário no céu exatamente acima de nossa cabeça. 
 
2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  
 
a - 28°. 
b - 22,5°. 
c -15,5°. 
 
3. As constelações são  
 
a - conjunto de planetas. 
b - conjunto de estrelas e planetas. 
c - conjunto de estrelas brilhantes conectadas por linhas imaginárias configurando 
desenhos. 
 
4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  
 
a - Porque o Sol emite muita luminosidade e o os planetas luminosidade imperceptível. 
b - Porque suas posições variam, em relação às Estrelas, ao longo do ano no céu. 
c - Pelo fato do tamanho desses astros serem bem inferior às demais estrelas. 
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5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após milhares de 
anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa modificação 
chama-se. 
 
a - Precessão. 
b - Nutação. 
c - Translação. 
 
6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 
movimentos no céu chama-se. 
 
a - Equador celeste. 
b - Zênite. 
c - Eclíptica. 
7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica chama-se. 
 
a - Equinócio. 
b - Solstício. 
c - Nutação. 
 
8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 
tempo no céu?  
 
a - Porque a luminosidade de uma ofusca a visibilidade da outra. 
b - Porque uma se encontra no hemisfério Sul e a outra se encontra no hemisfério 
Norte. 
c - Porque, devido a distância de uma para a outra no mapa celeste, quando uma 
surge ao Leste a outra está se pondo à Oeste. 
 
9. Para que possamos representar a forma natural do movimento das Estrelas no céu, 
precisamos girar a cúpula do Planetário celeste Sul 
 
a - no sentido anti-horário. 
b - no sentido horário. 
c - ambos os lado, pois não faz diferença. 
 
10. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 
 
a - direcionarmos o braço direito para onde o Sol nasce e o braço esquerdo para onde 
o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 
b - direcionarmos o braço esquerdo para onde o Sol nasce e o braço direito para onde 
o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 
c - a partir da haste maior do Cruzeiro do Sul prolongarmos imaginariamente quatro 
vezes e meia, a partir de Alfa do Cruzeiro em direção ao sul. 
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A figura abaixo mostra uma parte do céu ao redor do Polo Celeste Sul (PCS), 
conforme visto da cidade do Rio de Janeiro dia 09/03/15 às 19h30min. Sobre a Terra 
temos os meridianos e os paralelos. Envolvendo a Terra temos uma esfera imaginária 
chamada Esfera Celeste. Sobre ela também temos meridianos celestes e paralelos. 
Os eixos de rotação da Terra e da Esfera Celeste são coincidentes. O centro da figura 
abaixo é o PCS (local onde o eixo de rotação da Terra, se prolongado, “furaria” a 
esfera Celeste). As linhas “radiais” são partes dos meridianos celestes indo do PCS 
para o Polo Celeste Norte (PCN) (não visível na figura). As linhas circulares são alguns 
dos círculos paralelos ao Equador Celeste. A distância entre o PCS e a direção cardeal 
Sul é proporcional à latitude do local, o Rio de Janeiro. 
 

 
11. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar que o Cruzeiro do Sul se 
encontrará, doze horas depois, na posição 
 
a - A. 
b - B. 
c - C. 
 
12. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 
 
a - Ambas são Ciências. A Astronomia estuda a origem, evolução, composição, 
classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá ênfase apenas a um 
certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre suas posições e 
deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres humanos. 
b - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astronomia estuda a origem, 
evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá 
ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 
suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 
humanos. 
c - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astrologia estuda a origem, 
evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astronomia 
dá ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 
suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 
humanos. 
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Avaliação da utilização e da importância do planetário do planisfério Celeste Sul 
 
13. Na sua opinião, o planetário serviu para que o conteúdo fosse transmitido de forma 
mais lúdica, facilitando o aprendizado? 
 
a - Sim, é um novo instrumento que ajudará nas aulas de Astronomia. 
b - Não fez diferença. 
c - Outro: 
 
14. Que nota, de 0 a 10, você daria para a importância do planetário na aula de 
Astronomia? 
 
________________ 
 
15. Você teria alguma sugestão para uma possível melhora na aplicação do 
planetário? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

  

 

 

Miniplanetário do Planisfério 
Celeste Sul para ensino de Astronomia no 

ensino médio 
 

Alexander dos Reis Gomes apresenta o presente material construído a partir do 
Planisfério Celeste Rotativo para o Hemisfério Sul com o intuito de estimular o 
envolvimento do estudante do ensino médio em Astronomia com situações concretas, 
de pesquisas contextualizadas, aprendizagem colaborativa e construções coletivas 
entre os próprios estudantes e respectivos tutores – docentes preparados para 
incentivar o desenvolvimento do senso investigativo dos alunos. 

 

O que é o Planisfério Celeste Rotativo para o Hemisfério Sul? 

O Miniplanetário do Planisfério Celeste para o hemisfério Sul é inspirado no 

Planisfério Celeste rotativo para o hemisfério Sul, desenvolvido pelos professores Jair 

Barroso, Pâmela Marjorie C. Coelho e João Batista G. Canalle. 

O Planisfério trata-se uma esfera celeste planificada que deixa à mostra apenas 

a parte do céu que é visível ao longo do ano em uma determinada região da Terra. 

A aparência do céu visível em um determinado lugar depende da hora do dia, 

da época do ano e da latitude do lugar. Uma carta celeste simples não consegue 

mostrar, ao mesmo tempo, todas essas combinações, sendo necessárias várias 

cartas para incluir todas as possibilidades. O planisfério combina em um único 

dispositivo as cartas celestes de um ano inteiro para uma determinada latitude. 

Consiste de um mapa do céu inteiro, coberto por uma máscara que deixa à mostra 

apenas o céu visível de um determinado lugar, em uma determinada hora e época do 

ano. Girando a cobertura, podemos ver como varia a aparência do céu visível nesse 

lugar com o passar do tempo. Esse instrumento é de grande utilidade como auxiliar 

na localização dos astros. 

O Planisfério utilizado para inspiração do Miniplanetário Celeste Sul é referente 

ao hemisfério Sul, ou seja, para constelações visíveis por pessoas que se encontram 

em regiões do planeta abaixo da linha do equador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Planisfério Celeste rotativo para o hemisfério Sul 



 

Motivo de transformar o Planetário Celeste Rotativo para o Hemisfério Sul em 

um Miniplanetário. 

O Miniplanetário fornece uma projeção do céu noturno em uma determinada 

hora do dia e do mês. Ele foi inspirado no Planisfério Celeste Rotativo para o 

Hemisfério Sul. 

Com o intuito de transformar o funcionamento do Planisfério Celeste Rotativo 

para o hemisfério Sul numa projeção luminosa, como ocorre em um Planetário, surgiu 

a ideia da construção de um Miniplanetário. Um projeto de baixo custo para ser 

aplicado, nas turmas de primeiro ano do ensino médio, nas aulas de Astronomia 

básica, onde não seria necessário um Planisfério para cada aluno ou grupo de alunos, 

pois numa projeção alcança um grupo de alunos do porte de uma turma. 

 

Figura 2: Exemplo de projeção do Miniplanetário Celeste Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2016) 

 

Material utilizado no Miniplanetário: 

- Papelão Paraná nº 30 de 1,50 mm 

- Papelão Paraná nº 20 de 2,00 mm 

- Tesoura 

- Estilete 

- Agulha 

- Led (sugestão do modelo: Super Power Led Star 5 Watts branco) 

- Uma fonte de energia elétrica de 6 volts 

- Cola branca 

OBS.: O LED pode ser substituído por uma lanterna de celular 

 



 

Prévia da montagem do Miniplanetário Celeste Sul 

 

Neste roteiro apresento gabaritos para a construção do Miniplanetário para uma 

região de latitude de 23,5° ou proximidades, como é o caso do Rio de Janeiro com 

uma latitude de 22,5°. Caso alguém do Rio Grande do Sul, por exemplo, queira utilizar 

esse Miniplanetário, terá a necessidade de mudar o gabarito da cúpula interna1, ou 

seja, Usar um gabarito para 10° de latitude. Na mesma situação se encontrará um 

usuário do Norte. Este deverá utilizar um gabarito da cúpula interna para 30° de 

latitude. Este projeto só disponibiliza os gomos em escala real para 23,5° de latitude, 

nos anexos. 

Figura 3: Gomos da Cúpula interna para 23,5º de latitude (Fora de escala) 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

A cúpula externa consiste de um gabarito de doze gomos da carta celeste do 

Hemisfério Sul Celeste para ser perfurada e montada, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 4: Gabarito dos gomos da cúpula externa rotativa (Fora de escala) 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

1O Miniplanetário é composto por duas cúpulas. Uma interna, que é fixa e outra externa rotativa, onde são perfuradas as 

constelações. 



 
 

Figura 5: Exemplos de duas cúpulas externas montadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 2: Planetário montado (cúpula interna colada na base, cúpulas externas ao lado e o Led dentro 

da base) 

Fonte: O autor (2016) 

 

Acima podemos ver as imagens de como ficará o Miniplanetário de Planisfério 

Celeste Sul. A partir de agora será descrito o passo a passo dessa construção. Ao 

final do roteiro encontram-se os gabaritos em tamanho real para serem impressos e 

montados. 

 



 

 

Construção do Miniplanetário do Planisfério Celeste Sul 

 

Construção das Cúpulas 

1- Imprima e recorte o gabarito dos gomos internos e externos. Recorte o 

contorno do gabarito e cole num papelão Paraná nº 30 de 1,50 mm e recorte o molde. 

 

Figura 7: Colagem do gabarito no papelão Paraná nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 8 e 9: Recortando o contorno do gabarito colado no papelão paraná 

 

2 – Perfure com uma agulha os pontos referentes às estrelas pertencentes às 

constelações.  

Figura 10: Perfurando os pontos nas constelações 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obs.: Uma sugestão é não perfurar todas as constelações em uma mesma 

cúpula, pois senão poderá ocorrer uma poluição visual na projeção e dificuldade na 

identificação destas constelações. Faça cúpulas diferentes com conjuntos de 

constelações diferentes. 

 

3 - Logo após perfurar os pontos nas constelações, comece a montagem das 

cúpulas unindo as abas destinadas à colagem dos gomos, como mostram as figuras 

11 e 12. 

Figuras 11 e 12: Colagem dos gomos para montagem da cúpula 

 

4 - Após a montagem da cúpula externa, faça um aro com aproximadamente 

10 mm de espessura (figura 13) com Papelão Paraná nº 20 de 2,00 mm e com 865,00 

mm de diâmetro (diâmetro da cúpula externa). Cole o aro na base da cúpula para 

servir de apoio. Como mostra as figuras 14 e 15. 

 

Figura 13: representação do aro a ser recortado (fora de escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14 e 15: Detalhe dos aros colados na base da cúpula externa 

 

 



 

5 – Após a colagem do aro na borda da cúpula recorte as faixa das horas e a 

faixa dos dias/meses. Cole no papelão paraná nº 20 de 2,00 mm. Figura 16 

 

Figura 16: Recortando a faixa dos dias/meses 

 

 

 

 

 

 

 

A faixa dos dias/meses deverá ser colada na borda da cúpula externa, como 

mostra a figura 17. 

Figura 17: Faixa dos dias/meses colada na borda da cúpula externa 

 

 

 

 

 

 

Construção da base 

 

1 – Para construir a base deverá ser impresso o gabarito que se encontra no 

anexo em escala real e colado no papel paraná nº 30 de 2,00 mm. A figura 18 mostra 

o modelo deste gabarito (fora de escala). 

 
Figura 18: Representação fora de escala do gabarito da base do Miniplanetário 

 

 

 

 

Lado 1 Lado 2 

 Na montagem 

da base, utilizando o 

gabarito em escala real 

que se encontra no 

anexo, basta colar o 

lado 1 no lado 2. 



 

Para montar esta base do planetário, faça um cilindro com uma inclinação de 

23,5° na base (ângulo entre a Eclíptica e o Equador Celeste) com um perímetro de 

800,00 mm, utilizando papel panamá nº 20 de 2,00 mm, como sugerido no parágrafo 

anterior. Sugiro fazer um reforço do tipo papel marche na estrutura da base. 

Obs.: Para fazer um papel marche, basta fazer diluir cola branca com um pouco 

de água e mergulhar pedaços de papéis finos nessa solução e colá-lo em volta da 

base. Quando a cola secar, a estrutura estará mais resistente. 

A estrutura da base ficará aproximadamente parecida como na figura 19. 

 

Figura 19: Representação em 3D da forma que ficará a base assim que o gabarito da figura 19 for 

fechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esse fundo deverá ser colado no funda da parte cilíndrica para que o 

LED seja fixado, como indica a figura 19 acima. 

 

Com a base pronta, cole a cúpula interna na borda da caixa. A figura 20 a seguir 

mostra como deve ficar. 

Figura 20: A base pronta com o led aceso e a cúpula fixa presa na extremidade 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obs.: Observe a régua das horas colada na borda da base. 

Régua das horas 

Cúpula interna 



 

Cole a régua das horas na borda da base do Miniplanetário. 

Faça a instalação do Led (Super Power Led Star 5 Watts branco) utilizando 

uma fonte de 6 volts. 

 

Algumas observações da montagem: 

- A régua de messes e dias deverá ser colada observando o mês de cada gomo; 

- A parte aberta da cúpula interna é apontada para a marcação Norte e a parte 

fechada fica no lado da marcação Sul do Miniplanetário. 

- Ao colar a régua das horas, deverá ser observado que a parte das 12 h terá 

que ser colada na direção da marcação Norte. 

- As marcações Norte e Sul encontram-se nos anexos em escala real. 

- A inclinação de 23,5° é direcionada para o lado Sul. 

- A perfuração dos gomos devem ser feitas antes de montar a cúpula e use um 

pedaço de madeira macia papelão grosso para apoiar por baixo. 

 
 

 

 
 
 
Organização da metodologia 
 

 

Para um detalhamento mais claro do trabalho que foi desenvolvido com 

o Miniplanetário, pode-se separar as atividades realizadas em 4 etapas: 

Etapa1- Aplicação do Pré-teste (Diagnóstico de Astronomia) erros 

conceituais dos alunos. 

Etapa 2-  Abordagem da Astronomia (Aula introdutória). 

Etapa 3- Sessão do Miniplanetário. 

Etapa 4- Aplicação do teste posterior e importância do Miniplanetário na 

visão dos alunos. 

 

 

 



 

Etapa 1-  Aplicação do Pré-teste (Diagnóstico de Astronomia) para verificação 

de erros conceituais dos alunos 

 

A primeira atividade da metodologia é desenvolvida com um Teste 

Prévio (Apêndice A) aplicado durante um tempo de aula de 50 minutos. O objetivo 

deste Teste Prévio é identificar o conhecimento dos alunos em relação a alguns 

aspectos importantes de Astronomia, como:  movimento celeste, constelações, pontos 

cardeais a partir da constelação do Cruzeiro do Sul, movimento aparente das estrelas, 

longitude, Identificação do polo Sul Celeste, precessão e nutação. As perguntas que 

constituíam este pré-teste eram em sua maioria de múltipla escolha (11 questões), 

com a intenção de conhecer a diversidade de pensamentos dos estudantes.  

 

 

 

Questionário sobre Astronomia (Pré-teste) 

 

Esse questionário é para obter um diagnóstico sobre seu conhecimento em 

Astronomia. 

 

Nome do aluno 

 

_______________________________________________________________ 

 

Idade  

 

(   ) Até 10 anos 

(   ) De 10 a 20 anos 

(   ) acima de 20 anos 

 

Ano do ensino médio.  

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 



 

1. O que significa a latitude?  

 

a - É o ângulo formado a partir do Equador até esse ponto, ao longo do Meridiano do 

lugar. 

b - É o ângulo medido sobre o Equador a partir de um meridiano de referência 

(Greenwich) até o meridiano do lugar. 

c - É o ponto imaginário no céu exatamente acima de nossa cabeça. 

 

2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  

 

a - 28°. 

b - 22,5°. 

c -15,5°. 

 

3. As constelações são  

 

a - conjunto de planetas. 

b - conjunto de estrelas e planetas. 

c - conjunto de estrelas brilhantes conectadas por linhas imaginárias configurando 

desenhos. 

 

4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  

 

a - Porque o Sol emite muita luminosidade e o os planetas luminosidade imperceptível. 

b - Porque suas posições variam, em relação às Estrelas, ao longo do ano no céu. 

c - Pelo fato do tamanho desses astros serem bem inferior às demais estrelas. 

 

5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após milhares de 

anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa modificação 

chama-se. 

 

a - Precessão. 

b - Nutação. 

c - Translação. 

 



 

6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 

movimentos no céu chama-se. 

 

a - Equador celeste. 

b - Zênite. 

c - Eclíptica. 

 

7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica chama-se. 

 

a - Equinócio. 

b - Solstício. 

c - Nutação. 

 

8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 

tempo no céu?  

 

a - Porque a luminosidade de uma ofusca a visibilidade da outra. 

b - Porque uma se encontra no hemisfério Sul e a outra se encontra no hemisfério 

Norte. 

c - Porque, devido a distância de uma para a outra no mapa celeste, quando uma 

surge ao Leste a outra está se pondo à Oeste. 

 

9. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 

 

a - direcionarmos o braço direito para onde o Sol nasce e o braço esquerdo para onde 

o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 

b - direcionarmos o braço esquerdo para onde o Sol nasce e o braço direito para onde 

o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 

c - a partir da haste maior do Cruzeiro do Sul prolongarmos imaginariamente quatro 

vezes e meia, a partir de Alfa do Cruzeiro em direção ao sul. 

 

 

Responda a questão 10 de acordo com o texto e a figura abaixo 

A figura abaixo mostra uma parte do céu ao redor do Polo Celeste Sul (PCS), 

conforme visto da cidade do Rio de Janeiro dia 09/03/15 às 19h30min. Sobre a Terra 

temos os meridianos e os paralelos. Envolvendo a Terra temos uma esfera imaginária 

chamada Esfera Celeste. Sobre ela também temos meridianos celestes e paralelos. 



 

Os eixos de rotação da Terra e da Esfera Celeste são coincidentes. O centro da figura 

abaixo é o PCS (local onde o eixo de rotação da Terra, se prolongado, “furaria” a 

esfera Celeste). As linhas “radiais” são partes dos meridianos celestes indo do PCS 

para o Polo Celeste Norte (PCN) (não visível na figura). As linhas circulares são alguns 

dos círculos paralelos ao Equador Celeste. A distância entre o PCS e a direção cardeal 

Sul é proporcional à latitude do local, o Rio de Janeiro. 

 

 

10. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar que o Cruzeiro do Sul se 

encontrará, doze horas depois, na posição 

 

a - A. 

b - B. 

c - C. 

 

11. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 

 

a - Ambas são Ciências. A Astronomia estuda a origem, evolução, composição, 

classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá ênfase apenas a um 

certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre suas posições e 

deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres humanos. 

b - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astronomia estuda a origem, 

evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá 

ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 

suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 

humanos. 

c - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astrologia estuda a origem, 

evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astronomia 

dá ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 

suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 

humanos. 



 

Etapa 2 – Aulas introdutórias sobre Astronomia 

 

A segunda atividade da metodologia foi realizada através de uma aula, 

com dois tempos para esta etapa (50 minutos cada tempo) (Figuras 21 e 22).  

Durante a aula, com auxílio dos slides e do Miniplanetário, foi realizada 

uma metodologia em que o estudante não tem que descobrir tudo (Constelações, 

época do ano, etc.) por si só, mas orientado a resolver questões para as quais ele que 

não sabe, previamente, a solução (DEBOER, 2006). O aluno recebe um mapa celeste 

do hemisfério sul (Apêndice C), impresso e, em seguida é feita a projeção por meio 

do planetário. Com a formação da imagem projetada e o mapa a sua mão, o aluno 

poderá testar sua habilidade de identificar as constelações visíveis. A proposta 

oferece a ideia de projetar cúpulas de diferentes modelos com constelações mais 

comuns em destaque, de modo a, inicialmente, facilitar a visualização da projeção e 

a melhor identificação por parte dos alunos. Desta forma, com as devidas orientações, 

os educandos poderão ser testados em sua capacidade de percepção e identificação. 

Figura: 21 Aula introdutória 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 



 
Figura: 22 Aula introdutória 

Fonte: O autor (2016) 

Sugestões de assuntos a serem abordados na aula introdutória 

 As figuras 23, 24, 25 e 26 são sugestões de temas a serem abordados na aula 

introdutória e que poderão ser demonstrados na etapa posterior com a utilização do 

Miniplanetário. 

Figura: 23 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

 



 
Figura: 24 

Fonte: O autor (2016) 

 

Figura: 25 

Fonte: O autor (2016) 



 
Figura: 26 

Fonte: O autor (2016) 

 

Nestas aulas introdutórias também poderão ser feitas abordagens de outros 

conceitos básicos de Astronomia, tais como: 

- As diferenças de distâncias das estrelas de uma mesma constelação para a 

Terra, pois, olhando daqui elas parecem ter a mesma distância; 

- Movimento de Precessão e Nutação, pois esse movimento vai fazer mudar a 

carta Celeste após alguns milhares de anos; 

-  A esfera Celeste; 

- Equador Celeste; 

- Zênite; 

- Latitude e Longitude; 

 

 

  

 

 

 



 

Etapa 3- Sessão do Miniplanetário 

 

 Antes começar a utilização do Miniplanetário, faça a orientação dos polos Norte 

e Sul Celeste utilizando o método de guia pela constelação do Cruzeiro do Sul (figura 

27), por um aplicativo (Google Sky Map, por exemplo) ou pela marcação feita da 

sombra do Sol ao longo do dia (figura 28). 

 

Figura 27: Orientação do Polo Sul Celeste pelo Cruzeiro do Sul 

 

 



 
Figura 28: Definição do Polos por meio do deslocamento da sombra do Sol ao longo do dia. 

 

Logo após, conceda a explicação do funcionamento do Miniplanetário que é 

igual ao funcionamento do Planisfério Celeste Rotativo para o Hemisfério Sul. 

 

OBS.: Para quem desconhece o funcionamento do Planisfério Celeste 

Rotativo para o Hemisfério Sul, sugiro que assista ao vídeo explicativo da 

Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) com o Prof. João B. 

G. Canalle em: https://www.youtube.com/watch?v=YkxIeJKV7p0. Neste vídeos 

ele dá todas as informações de como usar o Planisfério Celeste Sul. 

 

A quarta atividade da metodologia foi através de uma aula, com dois 

tempos de aula (50 minutos cada tempo).  Com o uso do Miniplanetário, que foi 

montado no auditório da escola, tendo em vista a sua estrutura, pois o mesmo é bem 

escuro, o que favoreceu a projeção das imagens. 

Após acomodar os alunos no local escuro para a projeção do 

Miniplanetário, desligue a luz, deixando o ambiente completamente sem iluminação e 

peça-os que fechem os olhos por um minuto e depois ligue o Miniplanetário 

Durante a utilização do Miniplanetário questionei a respeito das 

identificações das constelações projetadas. Também foi discutido a respeito dos 

conceitos de latitude e longitude, aproveitando o formato semiesférico da cúpula. 

Outro abordagem feita foi a respeito do movimento aparente das constelações, 

associado ao movimento de rotação do planeta Terra, assim como a inclinação de, 

https://www.youtube.com/watch?v=YkxIeJKV7p0


 

aproximadamente, 23,5° do eixo terrestre em relação ao plano formado pela linha da 

trajetória do Sol (Eclíptica).  

 OBS.: É bom que cada aluno possua uma cópia da carta Celeste do 

Hemisférios Sul que se encontra no anexo. 

  Coloque o Miniplanetário a uma distância média de 1,50 m da área 

a ser projetada para se obter uma melhor definição das constelações. 

  

 As Figuras 29 e 30 ilustram a sequência da sessão Miniplanetário. 

Figura 29: Manipulação do Miniplanetário 

 

 



 
Figura 30: Observação e análise das constelações projetadas 

 

 

A figura 31 mostra uma das projeções feitas pelo Miniplanetário do Planisfério 

Celeste Sul. 

 

 

Figura 31: Projeção de algumas constelações feita pelo Miniplanetário 



 

Etapa 4- Aplicação do teste posterior e importância do Miniplanetário na 

visão dos alunos 

 

Após a sessão do Miniplanetário, foi feito um Teste Posterior abordando as 

mesmas questões que o Pré-teste abordou e ainda três questões de avaliação da 

utilização e da importância do planetário do planisfério Celeste Sul. O teste posterior 

foi organizado à fim de obter resultados da aplicação do Miniplanetário do Planisfério 

Celeste Sul.  

 

 

Teste Posterior à sessão do Miniplanetário  

Questionário sobre a aula do Planetário do Planisfério Celeste Sul 

 

Esse questionário é para obter resultados da aplicação do planetário do Planisfério 

celeste Sul. 

 

Nome do aluno 

 

_____________________________________________________ 

 

Idade  

 

(   ) Até 10 anos 

(   ) De 10 a 20 anos 

(   ) acima de 20 anos 

 

Ano do ensino médio.  

 

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

 

 

 

 



 

1. O que significa a latitude?  

 

a - É o ângulo formado a partir do Equador até esse ponto, ao longo do Meridiano do 

lugar. 

b - É o ângulo medido sobre o Equador a partir de um meridiano de referência 

(Greenwich) até o meridiano do lugar. 

c - É o ponto imaginário no céu exatamente acima de nossa cabeça. 

2. Qual a latitude aproximada do estado do Rio de Janeiro?  

 

a - 28°. 

b - 22,5°. 

c -15,5°. 

3. As constelações são  

 

a - conjunto de planetas. 

b - conjunto de estrelas e planetas. 

c - conjunto de estrelas brilhantes conectadas por linhas imaginárias configurando 

desenhos. 

 

4. Por que os planetas e o Sol não aparecem no planisfério Celeste?  

 

a - Porque o Sol emite muita luminosidade e o os planetas luminosidade imperceptível. 

b - Porque suas posições variam, em relação às Estrelas, ao longo do ano no céu. 

c - Pelo fato do tamanho desses astros serem bem inferior às demais estrelas. 

 

5. As estrelas mantêm suas posições ao longo de anos, porém, após milhares de 

anos, suas posições modificarão. O movimento responsável por essa modificação 

chama-se. 

 

a - Precessão. 

b - Nutação. 

c - Translação. 

 

 



 

6. O nome da linha imaginária por onde o Sol e os planetas descrevem seus 

movimentos no céu chama-se. 

 

a - Equador celeste. 

b - Zênite. 

c - Eclíptica. 

7. O nome dado na data do encontro do Equador celeste com a Eclíptica chama-se. 

 

a - Equinócio. 

b - Solstício. 

c - Nutação. 

 

8. Por que não conseguimos ver às constelações de Órion e Escorpião ao mesmo 

tempo no céu?  

 

a - Porque a luminosidade de uma ofusca a visibilidade da outra. 

b - Porque uma se encontra no hemisfério Sul e a outra se encontra no hemisfério 

Norte. 

c - Porque, devido a distância de uma para a outra no mapa celeste, quando uma 

surge ao Leste a outra está se pondo à Oeste. 

 

9. Para que possamos representar a forma natural do movimento das Estrelas no céu, 

precisamos girar a cúpula do Planetário celeste Sul 

 

a - no sentido anti-horário. 

b - no sentido horário. 

c - ambos os lado, pois não faz diferença. 

 

10. Uma das formas corretas de identificarmos o polo Sul celeste é. 

 

a - direcionarmos o braço direito para onde o Sol nasce e o braço esquerdo para onde 

o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 

b - direcionarmos o braço esquerdo para onde o Sol nasce e o braço direito para onde 

o Sol se põe. O Sul fica às nossas costas. 

c - a partir da haste maior do Cruzeiro do Sul prolongarmos imaginariamente quatro 

vezes e meia, a partir de Alfa do Cruzeiro em direção ao sul. 



 

Responda a questão 11 de acordo com o texto e a figura abaixo 

 

A figura abaixo mostra uma parte do céu ao redor do Polo Celeste Sul (PCS), 

conforme visto da cidade do Rio de Janeiro dia 09/03/15 às 19h30min. Sobre a Terra 

temos os meridianos e os paralelos. Envolvendo a Terra temos uma esfera imaginária 

chamada Esfera Celeste. Sobre ela também temos meridianos celestes e paralelos. 

Os eixos de rotação da Terra e da Esfera Celeste são coincidentes. O centro da figura 

abaixo é o PCS (local onde o eixo de rotação da Terra, se prolongado, “furaria” a 

esfera Celeste). As linhas “radiais” são partes dos meridianos celestes indo do PCS 

para o Polo Celeste Norte (PCN) (não visível na figura). As linhas circulares são alguns 

dos círculos paralelos ao Equador Celeste. A distância entre o PCS e a direção cardeal 

Sul é proporcional à latitude do local, o Rio de Janeiro. 

 

11. (OBA 2015) Com base na figura acima, podemos afirmar que o Cruzeiro do Sul se 

encontrará, doze horas depois, na posição 

 

a - A. 

b - B. 

c - C. 

 

12. Qual a diferença entre Astronomia e Astrologia? Elas são Ciências? 

 

a - Ambas são Ciências. A Astronomia estuda a origem, evolução, composição, 

classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá ênfase apenas a um 

certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre suas posições e 

deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres humanos. 

b - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astronomia estuda a origem, 

evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astrologia dá 

ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 

suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 

humanos. 



 

c - A Astronomia é Ciência, já a Astrologia não é. A Astrologia estuda a origem, 

evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes e a Astronomia 

dá ênfase apenas a um certo grupo de astros. Ela busca identificar uma relação entre 

suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres 

humanos. 

 

 

 

 

 

Avaliação da utilização e da importância do planetário do planisfério Celeste Sul 

 

13. Na sua opinião, o planetário serviu para que o conteúdo fosse transmitido de forma 

mais lúdica, facilitando o aprendizado? 

 

a - Sim, é um novo instrumento que ajudará nas aulas de Astronomia. 

b - Não fez diferença. 

c - Outro: 

 

14. Que nota, de 0 a 10, você daria para a importância do planetário na aula de 

Astronomia? 

 

________________ 

 

15. Você teria alguma sugestão para uma possível melhora na aplicação do 

planetário? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Por fim, após a sequência de todo roteiro de utilização do 

Miniplanetário, deixe que os alunos, em grupos pequenos, “divirtam-

se”, explorando o Miniplanetário de Planisfério Celeste Sul. Os 

questionamentos e as curiosidades surgirão naturalmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: Sequência dos gabaritos em 

escala real 

 

 

- Indicadores Sul e Norte (pág. 28) 

- Régua dos dias/Meses (pág. 29) 

- Régua das horas (pág. 30) 

- Identificação das constelações pelas cores (pág. 31 a 34) 

- Gomos da cúpula externa (pág. 35 a 38) 

- Gomos da cúpula interna (pág. 39 a 42) 

- Carta Celeste do Hemisfério Sul Celeste (pág. 43) 

- Imagem geral das partes da base que se encontram nas páginas seguintes 

(pág. 44) 

- 18 Partes da base do Miniplanetário para ser montada (pág. 45 a 62) 

- Imagem geral das partes do fundo da base (pág. 63) 

- 6 partes do fundo da base do Miniplanetário para ser montado (pág. 64 a 

67) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFERÊNCIAS  

 

 



 

Identificação das constelações 

 

Gomo 1 (janeiro) 

 Constelação de Flecha 

 Constelação de Águia 

 Constelação de Capricórnio 

 Constelação de Sagitário  

 Constelação de Índio 

 Constelação do Pavão 

 Constelação do Oitante 

 

 

Gomo 2 (fevereiro) 

 Constelação de Pégassus 

 Constelação de Aquário  

 Constelação do Capricórnio 

 Constelação do Peixe Austral 

 Constelação do Grou 

 Constelação do Índio 

 Constelação do Tucano 

 Constelação do Pavão 

 Constelação do Oitante 

 

 

Gomo 3 (março) 

 Constelação de Pégassus 

 Constelação de Peixes 

 Constelação de Aquário  

 Constelação de Áries 

 Constelação do Peixe Austral 

 Constelação do Grou 

 Constelação da Fênix 

 Constelação do Tucano 

 

 

 



 

Gomo 4 (abril) 

 Constelação de Peixes 

 Constelação de Áries 

 Constelação de Fênix 

 Constelação de Eridano 

 Constelação de Cobra Macho 

 

 

 

 

Gomo 5 (maio) 

 Constelação de Touro  

 Constelação de Áries  

 Constelação de Eridano  

 Constelação de Dourado  

 Constelação de Cobra Macho  

 

 

 

Gomo 6 (junho) 

 Constelação de Touro 

 Constelação de Órion  

 Constelação da Lebre  

 Constelação da Pomba  

 Constelação de Dourado 

 

 

 

 

Gomo 7 (julho) 

 Constelação de Gêmeos 

 Constelação do Cão menor 

 Constelações de Popa, Quilha e da Vela 

 Constelação do Peixe Voador 

  

  

 



 

Gomo 8 (agosto) 

 Constelação de Leão 

 Constelação da Hidra 

 Constelação da Bússola 

 Constelações da Vela e da Quilha 

 Constelação do Camaleão 

  

 

 

 

Gomo 9 (setembro) 

 Constelação do Leão 

 Constelação de Virgem 

 Constelação da Taça 

 Constelação do Corvo  

 Constelação da Hidra 

 Constelação do Centauro 

 Constelação do Cruzeiro do Sul 

 Constelação da Mosca 

 

 

 

 

 

Gomo 10 (outubro) 

 Constelação de Boeiro 

 Constelação de Virgem 

 Constelação da Hidra  

 Constelação do Centauro 

 Constelação do Cruzeiro do Sul  

 Constelação da Mosca 

 

 

 

 

 

 



 

Gomo 11 (novembro) 

 Constelação de Hércules  

 Constelações da Serpente e de Ofiuco  

 Constelação de Virgem 

 Constelação de Libra  

 Constelação de Escorpião 

 Constelação do Lobo 

 Constelação do Compasso 

 Constelação do Triângulo 

 Constelação Austral 

 Constelação do oitante 

 

 

 

Gomo 12 (dezembro) 

 Constelação de Hércules 

 Constelação de Ofiuco 

 Constelação de Sagitário  

 Constelação de Escorpião 

 Constelação do Altar 

 Constelação do Pavão 

 Constelação do Oitante 
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