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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa as concepções de professores da Educação Básica, que ministram aulas 

de Astronomia na rede pública do Estado do Ceará. É feito um estudo sobre suas concepções 

no que se refere à visitação ao Planetário Rubens de Azevedo (PRA), do Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura, sob à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). A 

preocupação com o tema justifica-se pela subutilização do Planetário como recurso 

metodológico para o ensino de Astronomia sem a devida exploração de todas as suas 

potencialidades e interação deste com a sala de aula. O PRA está localizado num ponto 

turístico de Fortaleza (CE), sendo procurado para visitação, principalmente, por professores e 

alunos que participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). 

Levantou-se o questionamento sobre como o PRA estaria sendo utilizado para o ensino de 

Astronomia e Física. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa, um 

estudo de caso, norteado por um levantamento bibliográfico da área de Ensino em Astronomia 

e Física nos espaços não formais e da análise de entrevistas da amostra pesquisada. As 

concepções dos professores sobre as visitas escolares foram interpretadas seguindo os 

princípios da Análise de Conteúdo (AC), cujos resultados apontam para a existência de uma 

concepção de uma visita escolar limitada e restrita ao dia da visita, praticamente sem 

planejamento e roteiro, evidenciando algumas dificuldades para o ensino de conteúdos de 

Astronomia. Os resultados também revelam a inexistência de uma abordagem de 

fundamentação teórica e metodológica, voltada para o uso deste espaço na formação inicial e 

continuada de professores, contribuindo para uma visitação à base do senso comum. Desta 

forma, a partir das concepções dos professores sobre as visitas escolares ao PRA, em que 

reconhecem que através desse equipamento os alunos apresentam indícios de uma 

aprendizagem significativa, a fim de que o ensino de Astronomia e Física sejam melhor 

explorados nesse espaço é, sem dúvida, necessária uma formação inicial ou continuada que 

possibilite a aquisição de um aporte teórico e metodológico para este fim. 

 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia e Física. Espaço Não Formal de Ensino. Planetário. 

Análise de Conteúdo. Aprendizagem Significativa. 



ABSTRACT 

 

This research analyzes the conceptions of Basic Education teachers, who teach Astronomy 

classes in the public network of the State of Ceará. A study on their conceptions regarding the 

visitation to the Rubens de Azevedo Planetarium (PRA), of the Dragon Center of the Sea of 

Art and Culture, is carried out under the light of Significant Learning Theory (TAS). The 

concern with the theme is justified by the underutilization of the Planetarium as a 

methodological resource for the teaching of Astronomy without the proper exploration of all 

its potentialities and its interaction with the classroom. The PRA is located in a tourist point 

of Fortaleza (CE), being sought for visitation mainly by teachers and students participating in 

the Brazilian Astronomy and Astronautics Olympiad (OBA). The question arose as to how the 

PRA would be used for the teaching of Astronomy and Physics. The methodology used in this 

research was of a qualitative nature, a case study, guided by a bibliographical survey of the 

area of Teaching in Astronomy and Physics in the non formal spaces and the analysis of 

interviews of the researched sample. The conceptions of the teachers about the school visits 

were interpreted following the principles of Content Analysis (AC), whose results point to the 

existence of a conception of a school visit limited and restricted to the day of the visit, with 

almost no planning and script, showing some difficulties in teaching astronomy content. The 

results also reveal the inexistence of a theoretical and methodological approach, focused on 

the use of this space in the initial and continuous formation of teachers, contributing to a 

common sense visitation. In this way, from the teachers' conceptions about the school visits to 

the PRA, in which they recognize that through this equipment the students present signs of a 

significant learning, so that the teaching of Astronomy and Physics are better explored in this 

space is, without initial or continuing training is necessary to enable the acquisition of a 

theoretical and methodological contribution for this purpose. 

 

Keywords: Teaching of Astronomy and Physics. Non-Formal Teaching Space. Planetary. 

Content analysis. Meaningful Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

Atualmente, muitos estudiosos direcionam suas atenções para um ensino de Ciências 

fundamentado na ideia de cidadania e na formação de professores com um novo perfil 

profissional, com novas atitudes e práticas pedagógicas, preparados para trabalhar com uma 

visão interdisciplinar da ciência, por meio da conexão entre as diferentes áreas do saber, 

opondo-se, desse modo, a um ensino de Ciências fragmentado (SANTOS, 2006). 

Defende-se que um ensino de Ciências descontextualizado e fragmentado, sem a 

devida importância histórica, como o que é verificado frequentemente nas escolas brasileiras, 

é considerado pelos alunos como pouco interessante e de difícil compreensão. Daí a 

necessidade da formação de professores que superem esses obstáculos, que promovam a 

comunicação entre as componentes curriculares e associem o conhecimento ao contexto dos 

estudantes (SANTANA, 2017). 

No que se refere ao ensino de Astronomia e Física, também são muitas as 

preocupações. Apesar de seus conteúdos estarem previstos nos documentos oficiais vigentes 

da educação brasileira, assim como em livros didáticos, apresentam diversas deficiências, ou 

seja, existe uma discordância entre o que se recomenda nos programas voltados para a 

educação e o que se verifica na prática (SANTANA, 2017). 

No Brasil, verificam-se poucos cursos de Licenciatura em Física que possuem a 

disciplina de Astronomia na estrutura curricular. Mais da metade dos cursos são das regiões 

Sul e Sudeste, onde está também a maioria dos astrônomos. No entanto, mesmo nessas 

regiões são poucos os cursos que possuem, ao mesmo tempo, astrônomos e a disciplina 

obrigatória de Astronomia (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014). 

Portanto, nota-se que os conteúdos de Astronomia são pouco trabalhados na formação 

inicial de professores em nosso país. São raras as oportunidades oferecidas pelos cursos 

superiores para que os professores tenham uma formação que possibilite a apropriação das 

competências e habilidades necessárias para lecionar tais conceitos científicos com esmero, 

tornando essencial a busca por uma fundamentação teórica e metodológica (BRETONES, 

1999). 

Os planetários são classificados como espaços não formais de ensino. Nesses 

ambientes se pode ter uma reprodução da esfera celeste, através de um equipamento óptico 
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capaz de projetar em um teto abobadado as estrelas com suas posições aparentes no céu, 

assim como como os planetas e outros objetos celestes (ROMANZINI, 2011). 

Thornburgh (2017) reconhece o planetário como um ambiente altamente visual. Para o 

autor, a tecnologia avançada de um planetário pode promover experiências aos alunos que 

dificilmente seriam vivenciadas na escola, em sala de aula. Por meio do planetário, os 

estudantes possivelmente terão uma melhor compreensão da ciência espacial, através dos 

modelos que são criados e observados nesse ambiente. 

É importante destacar que inúmeros pesquisadores suscitam a discussão da relevância 

dos espaços não formais como ferramentas pedagógicas no ensino de Astronomia, 

concomitantemente, buscam compreender as possibilidades e dificuldades destes espaços, 

reconhecendo-os como espaços que promovem o interesse e despertam a motivação dos 

visitantes. Estes ambientes configuram-se assim como recursos facilitadores no processo de 

ensino e aprendizagem da Astronomia (ROMANZINI, 2011). 

Entretanto, verificam-se poucos trabalhos que tratam sobre a utilização de uma 

abordagem teórica e metodológica pelos professores no ensino de Astronomia, a fim de 

facilitarem a sua prática pedagógica (SANTANA, 2017). 

Nesse sentido, levantou-se o questionamento sobre como o ambiente Planetário está 

sendo utilizado para o ensino de Astronomia e Física. A preocupação com o tema justifica-se 

por acreditar-se que o Planetário não está sendo devidamente explorado em todas as suas 

potencialidades e também quanto à dificuldade da interação desse instrumento com a sala de 

aula. 

Este trabalho analisou as concepções de um grupo de professores, escolhido de forma 

aleatória, da rede pública do Estado do Ceará, que ministraram aulas de Astronomia na 

educação Básica, no período de 2013 a 2017, sobre a utilização do Planetário como recurso 

metodológico para o ensino de Astronomia e Física, baseadas em entrevistas 

semiestruturadas. 

Para a obtenção de dados, que exigiu a realização de uma entrevista semiestruturada, 

contou-se com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - 

IFCE, e também do Planetário Rubens de Azevedo, bem como do grupo de professores 

entrevistados e de suas respectivas escolas. 
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1.2 Problemática/hipóteses 

 

Por meio de instrumento próprio de investigação, ao entrevistar professores visitantes 

do Planetário, buscar responder às seguintes questões: 

a) Como está sendo utilizado o Planetário para o ensino de Astronomia e Física e a 

integração deste com a sala de aula? 

b)  O ensino de Astronomia com o uso de um Planetário está em consonância com as 

competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pode contribuir 

com a formação inicial e continuada dos professores? 

c) É possível com a inserção do recurso metodológico “Planetário”, para o ensino de 

Astronomia e Física, identificarmos indícios de uma aprendizagem significativa? 

A hipóteses elencadas neste trabalho foram: 

i) Acredita-se na existência de uma concepção de visita escolar ao Planetário como uma 

atividade extraescolar limitada e restrita ao dia da visita, além de colocar em evidência 

algumas dificuldades para o ensino de conteúdos de Astronomia. 

ii) Espera-se que o ensino de Astronomia com o uso de um Planetário atenda às 

recomendações da BNCC, especialmente quanto às competências gerais a serem 

desenvolvidas nos alunos, ao mesmo tempo que pode contribuir para a melhoria da 

formação inicial dos professores nesta área da ciência. 

iii) Entende-se que o ensino de Astronomia e Física, por meio do recurso metodológico 

“Planetário”, possibilitará indícios de uma aprendizagem significativa. 

 

1.3 Objetivos 

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar as concepções dos professores sobre o uso do Planetário como recurso 

metodológico para o ensino de Astronomia e Física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um levantamento bibliográfico sobre o uso do Planetário para o ensino de 

Astronomia e Física; 

- Analisar se as lacunas apresentadas nas pesquisas existentes sobre o uso do Planetário e o 

ensino de Astronomia e Física estão presentes nas concepções dos professores entrevistados; 
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- Levantar e analisar a utilização do Planetário para o ensino de Astronomia e Física, e a 

integração deste com a sala de aula, através das concepções de um grupo de professores 

entrevistados e em consonância com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC; 

- Inferir qual é o papel do professor e os saberes docentes envolvidos ao planejar uma visita 

em um Planetário para o ensino de Astronomia e Física; 

- Obter elementos para potencializar a utilização do Planetário para o ensino de Astronomia e 

Física. 

Esta pesquisa foi estruturada da seguinte forma: no Capítulo 1 (INTRODUÇÃO) são 

apresentados a justificativa da pesquisa, a problemática e hipóteses, os objetivos, geral e 

específicos, itens que nortearam este trabalho. 

Já o Capítulo 2 (REVISÃO DE LITERATURA) encontra-se organizado nos seguintes 

tópicos: “O ensino de Astronomia no Brasil”, “Ensino de Física e Astronomia”, “O ensino de 

Ciências em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC”, “Por que 

ensinar Astronomia?”, “Espaços Não Formais para o ensino de Astronomia”, “Modelo 

Contextual de Aprendizagem (MCA)”, “Saberes docentes” e “Planetário”. 

No Capítulo 3 (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA) verifica-se um minucioso estudo 

sobre “A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)”, à luz da Teoria de David Ausubel. 

Também foi realizada uma pesquisa sobre “A contribuição da epistemologia de Gaston 

Bachelard para o ensino de Física e Astronomia”, visando a ruptura entre o conhecimento 

comum e o conhecimento científico.  

A metodologia de pesquisa, assim como as fontes de dados utilizados e referenciais 

teórico-metodológicos para análise são componentes do Capítulo 4 (METODOLOGIA DE 

PESQUISA).   

No Capítulo 5 (RESULTADOS E DISCUSSÃO) foram analisadas as concepções do 

grupo de participantes acerca do tema “Utilização do Planetário como recurso metodológico 

para o ensino de Astronomia e Física”. Através dos resultados obtidos nas entrevistas, os 

dados foram categorizados a posteriori, e concomitantemente feitas as discussões. 

Por fim, uma síntese dos resultados está apresentada no Capítulo 6 (CONCLUSÕES).   

 Além disso, REFERÊNCIAS e APÊNDICES completam o trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Ensino de Astronomia no Brasil 

 

Embora a preocupação com a pesquisa sobre o ensino da Astronomia em território 

nacional tenha se intensificado nos últimos anos, a literatura da área indica que o seu estudo 

não é tão recente, remontando a algum tempo antes da chegada dos colonizadores ao país 

(LANGHI; NARDI, 2009).  

Segundo Nascimento (2009), desde os primórdios da humanidade que diversos grupos 

étnicos, ao buscarem compreender a dinâmica celeste, possibilitaram uma aproximação do ser 

humano com o cosmo. A partir dessa relação, eles passaram a construir previsões de 

deslocamentos, colheitas, guerras, entre outras. 

O autor relata ainda que, na antiguidade grega e de vários outros povos, esse fascínio 

do homem pelo cosmo levou à criação de mitos e elaboração de modelos explicativos para a 

compreensão do comportamento dos corpos celestes (NASCIMENTO, 2009). 

O ensino de Astronomia para crianças e jovens não é algo novo. Podemos encontrar, 

desde a década de 90, nos livros didáticos da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, em que 

atualmente identificamos como do 6º ao 9º do Ensino Fundamental, fenômenos como o 

“nascer” e o “pôr” do Sol, os movimentos de translação e rotação da Terra, as fases da Lua, os 

eclipses solar e lunar, as estações do ano, entre outros. 

Infelizmente, desde essa época, encontram-se também definições incorretas, modelos 

representativos do Sistema Solar sem perspectiva humana, ou seja, sem o reconhecimento da 

inserção da humanidade nesse contexto (LIVI, 1987). 

Erros semelhantes em livros didáticos de Ciências e Geografia são apontados por 

Canalle, Trevisan e Lattari (1996). Estes mesmos autores indicam uma incorreta correlação 

entre a proximidade e o afastamento da Terra em relação ao Sol, a fim de explicar as estações 

“verão” e “inverno”, respectivamente. Ao mesmo tempo em que relatam sobre o modelo de 

sistema Solar por meio da representação dos planetas de forma alinhada. 

É importante ressaltar também que, apesar de facilmente serem verificados nos livros 

didáticos esses erros conceituais, os PCN (1998), corroboram e fortalecem o ensino de 

conceitos de Astronomia nessas séries, propondo o eixo temático “Terra e o Universo”. 

Com o objetivo de averiguar a questão da espacialidade nos livros didáticos de 

Ciências, de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, Leite (2006) analisa as propostas dos 

conteúdos de Astronomia contidos em alguns destes livros. Ela fez um levantamento de 
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abrangência e conteúdos propostos, ao mesmo tempo que verificou também a presença e a 

distribuição de conteúdos de Astronomia nos textos, imagens e, principalmente, nas 

atividades propostas por cada material didático analisado. 

Nessa mesma pesquisa, a autora examinou ainda se o texto, as imagens e as atividades 

proporcionam uma visão tridimensional de alguns elementos astronômicos e acerca da 

percepção de proporcionalidade entre eles, com o intuito de promover reflexões ou atividades 

que proporcionassem uma visão espacial e noções de dimensões do espaço astronômico. 

No que se refere à frequência de temas de Astronomia nos livros didáticos, Leite 

(2006) pôde perceber que após as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), em vigor desde 1998, alguns livros passaram a apresentar um maior número de 

páginas dedicadas à Astronomia, porém, os livros mais vendidos e usados ainda são aqueles 

com características mais tradicionais, ou seja, menos abordagem e com erros conceituais. 

No que concerne à presença e distribuição de temas de Astronomia nos livros 

didáticos, esta mesma autora verificou que, apesar das recomendações dos PCN, ainda existe 

uma discrepância entre o que é orientado nos documentos oficiais e o que é encontrado no 

mercado, nos livros didáticos. Ela constatou que alguns livros apresentam a distribuição dos 

temas de Astronomia em todas ou quase todas as séries do Ensino Fundamental. Por outro 

lado, outros livros ainda concentram temas astronômicos em somente algumas séries deste 

mesmo nível de ensino. 

No tocante aos livros didáticos e a espacialidade (possibilidades e limitações), pelo 

fato de imagens impressas em folhas de papel limitarem uma visão espacial, em três 

dimensões, prejudicando assim a construção da espacialidade, então, a autora preferiu 

direcionar o seu olhar para as atividades propostas pelos livros didáticos no tema Astronomia. 

Em sua pesquisa, Leite (2006) buscou então atividades com enfoque espacial, tais 

como aquelas que trabalham escala, simulação de movimento, observação do céu, construção 

experimental, localização de referências no céu e com a forma dos objetos celestes, entre 

outros, para realizar sua análise. 

Após investigação e análise, a autora afirmou que: 

 

Reconhecemos a importância do livro didático nas aulas de Ciências e até mesmo na 

formação do professor. Percebemos que há poucos livros em que as noções espaciais 

são desenvolvidas. Dessa forma, a tarefa de articular os objetos tridimensionais com 

suas imagens bidimensionais ou até mesmo unidimensionais observadas tanto nos 

livros didáticos como no dia-a-dia é apenas do leitor. Tarefa esta nada simples para 

o caso da Astronomia em que as distâncias e tamanhos são muito grandes, 

dificultando a articulação entre o todo e a parte (LEITE, 2006, p. 63). 
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Por meio das constatações da referida pesquisa, pode-se inferir que ainda muito 

precisa ser feito para que professores e alunos tenham a disposição livros didáticos que 

atendam às orientações dos documentos oficiais, por exemplo, dos PCN, que não reproduzam 

erros conceituais já bastante conhecidos e difundidos nas pesquisas sobre o tema Astronomia, 

que nada colaboram para uma ruptura entre o conhecimento comum e o conhecimento 

científico e para uma mudança conceitual. 

Leite (2006, p. 63-64) conclui ainda que: 

 

O livro didático é apenas uma parte integrante no processo de ensino e 

aprendizagem da Astronomia. Entendemos que o professor da disciplina Ciências 

necessita de cursos em que o tema da Astronomia seja estudado. De pouco adianta 

materiais atualizados, que tenham potencial para o desenvolvimento de noções 

espaciais se o professor se sente inseguro e devido a sua pouca ou nenhuma 

formação para este tema (LEITE, 2006, p. 63-64). 

 

É possível encontrar em diversos trabalhos que a Astronomia desperta o interesse dos 

alunos. Ela está presente no currículo de ciências. A indicação de seu ensino também é 

verificada nos PCN. Entretanto, existe uma lacuna entre os documentos oficiais e o que se 

verifica nas escolas. Mesmo sendo um assunto bastante verificado na mídia, existe uma 

discrepância em nossas salas de aulas. 

Bretones (2006, p. 10) faz o seguinte alerta: 

 

Mesmo sem considerar-se que os conteúdos são o único aspecto importante, não há 

dúvida de que os professores de modo geral carecem de noções básicas de todo tipo 

de conteúdo, como por exemplo, o tratado nesta pesquisa: a Astronomia. A 

aprendizagem de novos conteúdos por professores está relacionada diretamente com 

a sua aplicação no cotidiano e também a presença de tais conteúdos nos programas 

de suas disciplinas e até, mais diretamente, nos livros didáticos. O domínio de 

conteúdos de um determinado campo deve levar mais facilmente à conquista da 

autonomia por parte dos professores (BRETONES, 2006, p. 10). 

 

Conforme Bretones (2006), a educação em Astronomia ocorre em diferentes níveis 

escolares, disciplinas, livros didáticos e das mais diversas formas. Porém, acrescenta o autor, 

nunca existiu uma exigência rígida na legislação referentes aos conteúdos a serem abordados 

na formação de professores. 

 

Os professores, muitas vezes carecem de formação básica e de conteúdos mínimos 

em relação ao ensino de temas astronômicos. Tendo em vista que um dos maiores 

problemas do ensino de Astronomia está na formação do professor, propõe-se a 

sistematização de algumas experiências, visando definir algumas diretrizes para essa 

formação (BRETONES, 2006, p. 15). 

 

O autor constatou que, por meio de seus dados levantados, são pouquíssimas as 

oportunidades no país para que os professores tenham uma formação inicial para lecionar 

conteúdos de Astronomia. Entretanto, Bretones (2004) já levantara a necessidade de 
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estratégias para ações em nível nacional no sentido da implantação de cursos de formação 

continuada de professores.                                                     

 A fim de buscar uma solução, ou seja, ampliar a oferta de cursos para a formação 

inicial e continuada de professores para lecionar Astronomia, ele propõe projetos junto às 

instituições e secretarias de educação mantidos por agências financiadoras, porém a discussão 

de um projeto articulado em âmbito nacional ainda é incipiente (BRETONES, 2004). 

Castro et al. (2009) afirmam que a educação em Astronomia, apesar de serem 

encontrados muitos estudos e pesquisas feitos pela comunidade científica, no Brasil, 

infelizmente, quando direciona-se para o campo de ensino são verificados poucos trabalhos 

publicados nos periódicos brasileiros. 

Nesse contexto, Santana (2017) realizou um levantamento de artigos que consistiu em 

consultar todos os periódicos nacionais, entre o período de 2008 a 2014, avaliados em A1, A2 

e B1 da área de ENSINO da CAPES. A autora obteve um total de 32092 títulos lidos e 

contabilizados, dentre estes, 120 traziam como tema a Astronomia, no entanto, somente 57 

destes abordavam a pesquisa em Educação em Astronomia (EA), uma porcentagem de 0,2%. 

Santana (2017) fez um levantamento bibliográfico com relação às pesquisas sobre 

espaços não formais (ENF) para o ensino de Astronomia. Para o levantamento, foram 

selecionados todos os 25 periódicos nacionais classificados em Qualis A1 e A2, pela CAPES, 

e a Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia (RELEA), por ser da área 

específica de ensino em Astronomia, no período de 2010 a 2015. 

Na contagem da quantidade de artigos publicados em cada periódico, dentro do 

período supracitado, como resultado a autora encontrou um total de 10851 títulos lidos, sendo 

que 40 traziam como pesquisa os espaços não formais de ensino e, dentre estes, apenas 3 

tratavam sobre o ensino de Astronomia, conforme se verifica na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Quantidade da produção acadêmica de ENF e os ENF no ensino de 

Astronomia, entre 2010 e 2015. 

Classificação Qualis Total de artigos Quantidade de 

artigos sobre a 

utilização de ENF 

Artigos sobre os 

ENF no ensino de 

Astronomia 

A1 2887 10 1 

A2 7909 28 0 
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RELEA (B2) 55 2 2 

TOTAL 10851 40 3 

Fonte: Santana (2017, p. 17). 

 

Vale ressaltar que o Planetário se enquadra como um espaço não formal de ensino, 

portanto, poucos trabalhos são encontrados no que se refere a este que pode ser um relevante 

recurso metodológico de ensino. Um instrumento com grande potencial para o ensino, mas, 

infelizmente, tem sido pouco pesquisado e explorado por pesquisadores e professores 

brasileiros. 

Em sua pesquisa, Santana (2017) relata ainda que, no ano de 2011, na primeira edição 

do “Simpósio Nacional de Educação em Astronomia” (SNEA), o evento foi   dividido em 5 

grandes áreas para envio de trabalhos, a saber: Ensino Formal, Ensino Não formal, Formação 

de Professores, Astronomia Cultural e Divulgação de Astronomia. A autora demonstrou uma 

preocupação com a questão dos ENF, ao discorrer que: 

 

Neste ano, foram apresentados 98 trabalhos, distribuídos em 30 comunicações orais 

e 68 comunicações em painéis. Dentre as apresentações, 5 orais e 11 painéis traziam 

a questão dos ENF. O evento ainda trouxe uma Mesa Redonda com o título 

“Divulgação e Espaços Não Formais”, para maiores discussões sobre o tema 

(SANTANA, 2017, p. 18). 

 

Santana (2017), no que concerne às pesquisas da 2ª edição do SNEA, em 2012, num 

total de 86 trabalhos, constatou que 3 apresentações orais e 11 apresentações em painéis 

abordavam a questão dos ENF no ensino de Astronomia. Neste evento ocorreu o “Encontro de 

Pesquisa em Educação Não Formal” que possibilitou discussões e reflexões sobre o assunto e 

também a palestra “Astronomia no Planetário: mito, cultura e ciência”. 

Negrão (1996) discorre sobre a insuficiência de conhecimentos do conteúdo pelos 

professores, que, desse modo, constitui-se num sério obstáculo para envolver os alunos nas 

aulas. Ele também aponta que a abordagem tradicional de ensino adotada por alguns 

professores pode ser devido, em grande parte, à própria carência de domínio do conteúdo 

(NEGRÃO, 1996). 

Conforme Langhi (2009), o ensino de Astronomia nas escolas apresenta sérios 

problemas, quando é verificado, pois em muitas escolas os professores não trabalham 

claramente os seus conteúdos. Para ele, isto se deve à má formação dos professores no Brasil. 

Em nosso país, apenas alguns cursos oferecem disciplinas específicas de Astronomia e poucos 

são os cursos de licenciatura (BRETONES, 1999). A falta de material didático de qualidade 
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em Astronomia também dificulta a formação inicial dos professores, assim como em sua 

formação continuada. 

No ensino de Astronomia são encontradas inúmeras concepções alternativas. No 

estudo realizado por Iachel (2011), sobre concepções alternativas, foi evidenciado na amostra 

pesquisada que jovens estudantes não têm o hábito de observar a natureza, sobretudo o céu à 

noite. Em função disso, muitos não percebem que as estrelas apresentam colorações 

diferentes. Por exemplo, as estrelas Antares, da constelação de Escorpião, e Beteguelse, da 

constelação de Órion, possuem coloração claramente avermelhadas. 

É importante ressaltar que existem trabalhos que tratam da composição física e 

química das estrelas. Alguns destes tratam sobre a coloração das estrelas, que está diretamente 

relacionada às temperaturas das mesmas. Filho e Saraiva (2003) explicitam que a energia que 

as mantém "vivas" é proveniente de reações termonucleares decorrentes da fusão do elemento 

hidrogênio em hélio e, depois, em outros elementos mais pesados. 

Outra ideia de concepção alternativa também observada numa revisão bibliográfica é 

sobre a falta de percepção por muitas pessoas que as estrelas mudam a sua posição aparente 

do céu com o passar do tempo. No trabalho de Langhi (2011) observa-se esta discussão. 

Também em atividades de popularização da Astronomia são verificados relatos de alunos do 

Ensino Médio que argumentam desconhecer tal modificação aparente das estrelas (LEÃO, 

2009; LEÃO; LARANJEIRAS; COELHO, 2011). 

Percebe-se também em pesquisas que tratam sobre o movimento de corpos no espaço 

duas relevantes mudanças celestes. A primeira delas é o movimento aparente das estrelas 

durante uma noite. Assim como o movimento aparente que o Sol executa durante o dia, de 

leste para o oeste, as estrelas das constelações mais centrais também o fazem de forma 

semelhante. 

Outra mudança celeste é bem explicada por Leão (2012, p. 38): 

 

A segunda modificação aparente das estrelas é decorrência do movimento de 

translação terrestre. Para percebê-la, é interessante observar o céu noturno sempre no 

mesmo horário, dado que a Terra, em vinte e quatro horas, se desloca um espaço 

pequeno em comparação com o tamanho de sua órbita. Somente ao longo de alguns 

meses é possível notar a mudança significativa na posição aparente das estrelas – 

mas esta alteração é semelhante à outra anteriormente descrita. Por exemplo, se um 

observador acompanha a posição aparente das estelas, todas as noites, no mesmo 

horário, pode-se notar que, ao longo dos meses, uma constelação que esteja 

nascendo no horizonte, no Ponto Cardeal Leste, às dezoito horas, três meses depois 

(1/4 de um ano), também às dezoito horas, estará no alto do céu e, mais três meses 

depois, no mesmo horário, estará se pondo no Ponto Cardeal Oeste. No que diz 

respeito à trajetória descrita pelas as estrelas, a mesma compreensão do parágrafo 

anterior é válida para observadores em diferentes pontos sobre a superfície terrestre 

(LEÃO, 2012, p. 38). 
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Como resultado desta pesquisa, foram encontrados diversos trabalhos que indicam que 

a Astronomia desperta o interesse dos alunos. Ela está presente no currículo de ciências. A 

indicação de seu ensino também é verificada nos PCN. Entretanto, existe uma lacuna entre os 

documentos oficiais e o que se verifica nas escolas. 

Bretones (1999), ao pesquisar sobre a formação inicial de professores e cursos 

superiores no Brasil que oferecem disciplinas específicas de Astronomia, verificou que são 

poucos esses cursos no Brasil, abrangendo 31,4% dos cursos de Física (22 em números 

absolutos, n.a.); 7,4% dos cursos de Geografia (13 em n.a.) e 4,7% dos cursos de Ciências (4 

em n.a.). 

Entre os 22 cursos de Física, apenas sete estabelecem obrigatoriedade dessas 

disciplinas na licenciatura e um como disciplina optativa para esta modalidade (Quadro 1). 

Quadro 1 - Cursos de Física – Disciplinas Introdutórias de Astronomia. Instituições de 

Ensino Superior, Denominação das Disciplinas, Obrigatória ou Optativa e Carga 

Horária Semanal. 

 
IES DISCIPLINA OBRIGATÓRIA OPTATIVA CH (h) 

Universidade de 

Ijuí 

Fundamentos de 

Astronomia 

Licenciatura  4 

Universid. do Vale 

do Rio dos Sinos 

Introdução à 

Astrofísica 

Licenciatura  3 

Pontif. Univ. 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

Astronomia Licenciatura  4 

Universidade de 

São Paulo (São 

Carlos) 

Astronomia Licenciatura  2 

Universidade 

Estadual de Feira 

de Santana 

Astronomia I Bacharelado Licenciatura 4 

Introdução à 

Astronomia 

 

Licenciatura 

Bacharelado 5 

Universidade 

Federal de São 

Carlos 

Fundamentos de 

Astronomia e 

Astrofísica 

Licenciatura Bacharelado 2 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

Gravitação Clássica Licenciatura Bacharelado 4 

Fontes: BRASIL, MEC, 1994 e Projeto Disciplinas Introdutórias de Astronomia, 1997-1998, adaptado por 

Bretones (2006, p. 15). 

 

A seguir, na Tabela 2, serão apresentados dados mais recentes sobre a disciplina de 

Astronomia encontrada em cursos de Licenciatura em Física, com a indicação do tipo de 

instituição (pública ou particular), as quantidades de cursos e de alunos por região. 
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Tabela 2 - Síntese do número de cursos e alunos distribuídos por região, pelo tipo de 

instituição e pela presença da disciplina de Astronomia. 

 

  

Disciplina obrigatória 

Disciplina 

optativa/eletiva 

Sem disciplina de 

Astronomia 

Pública Particular Pública Particular Pública Particular 

Sul cursos 3 4 9 0 2 2 

alunos 194 44 141 0 20 5 

Sudeste cursos 5 2 15 0 7 18 

alunos 77 17 279 0 109 217 

Centro 

Oeste 

cursos 1 2 6 0 4 0 

alunos 32 51 104 0 144 0 

Nordeste cursos 3 0 10 0 22 2 

alunos 128 0 137 0 455 18 

Norte cursos 0 0 2 0 12 1 

alunos 128 0 137 0 455 18 
Fonte: Roberto Júnior, Reis e Germinaro (2014, p. 93). 

 

Comparando-se os dados do Quadro 1 com os da Tabela 2, é possível verificar que o 

número de cursos com a disciplina de Astronomia tem crescido no Brasil, porém, percebe-se 

que sua oferta ainda é bem maior como uma disciplina optativa/eletiva em todas as regiões. 

Outro ponto a ser levantado, por meio da Tabela 2, é que o número de cursos sem a 

disciplina de Astronomia também é mais expressivo em todas as regiões, exceto na região 

Sul. Ao mesmo tempo pode ser observado que as regiões Centro Oeste e Nordeste oferecem 

um número menor de cursos onde a disciplina de Astronomia é obrigatória. 

Observa-se também que a região Norte não oferece nenhum curso onde a disciplina de 

Astronomia é obrigatória. A partir dessa informação pode ser feito o seguinte questionamento: 

até que ponto esse dado pode comprometer o desenvolvimento do ensino de Astronomia no 

Brasil, especialmente nessa região? 

Acredita-se que essa desigualdade na oferta da disciplina de Astronomia verificada nas 

regiões brasileiras representa um entrave para o desenvolvimento dessa ciência em nosso país. 

Defende-se que uma distribuição mais equitativa pelo território brasileiro de cursos que 

ofereçam essa área do conhecimento, sobretudo como disciplina obrigatória, poderá contribuir 

de forma mais significativa para o avanço do ensino de Astronomia. 

As preocupações levantadas anteriormente, dentre outras, são facilmente encontradas 

também em outros trabalhos. Roberto Junior, Reis e Germinaro (2014, p. 94) afirmam que 

“em relação à presença de disciplinas de Astronomia nos 132 cursos de Licenciatura em 

Física analisados neste trabalho [...] observamos que em apenas 20 deles (15%), existe ao 

menos uma disciplina obrigatória.” 
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Os referidos autores, na pesquisa que realizaram e publicaram por meio do artigo 

intitulado “Disciplinas e professores de Astronomia nos cursos de licenciatura em Física das 

universidades brasileiras”, apontam ainda que: 

 

Há 70 (53%) cursos que não possuem nenhuma disciplina de Astronomia na sua 

estrutura curricular e 42 (32%) que possuem apenas disciplinas optativas/eletivas. O 

significado desses dados é que a maioria absoluta dos cursos de Licenciatura em 

Física não possui na sua estrutura curricular a disciplina obrigatória de Astronomia 

(ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Roberto Junior, Reis e Germinaro (2014, p. 94) complementam que: 

 

Um total de 1207 alunos que concluíram o curso sem terem contato com o conteúdo 

dessa ciência, sendo que 59% deles estão nas regiões Norte e Nordeste. Para 684 

deles há a possibilidade de terem feito alguma disciplina com esse conteúdo e para 

apenas 368 é possível afirmar que esses futuros professores de Física tiveram aulas 

de Astronomia. Para 84% dos estudantes de Licenciatura em Física há grandes 

possibilidades deles se formarem sem uma disciplina de Astronomia na graduação 

(ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Os autores citados apresentam também outra preocupação que tem implicações diretas 

no desenvolvimento do ensino de Astronomia no Brasil. Eles revelam que a grande maioria 

dos estudantes de Licenciatura em Física conclui o curso sem uma disciplina de Astronomia. 

Nesse sentido, reitera-se que apesar de muitos esforços, tais como: legislação vigente 

(por exemplo, PCNEM), diferentes publicações científicas (artigos, dissertações e teses), 

relevantes encontros nacionais (por exemplo, Simpósio Nacional de Educação em Astronomia 

– SNEA1), olimpíadas (especialmente a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – 

OBA2), dentre outros, as universidades brasileiras não se adequaram à necessidade que possui 

o país para promover melhorias no ensino de Astronomia. 

Diante desse quadro, dificilmente professores e alunos, a sociedade de uma forma 

geral, poderão usufruir das potencialidades que o ensino de Astronomia pode promover na 

educação, consequentemente no país. Sabe-se que investir em educação é investir no próprio 

país. Nesse contexto, defende-se a necessidade de um maior investimento no ensino de 

                                                           
1 O SNEA (Simpósio Nacional de Educação em Astronomia) foi idealizado em 2009, durante a Assembleia 

Geral da União Astronômica Internacional no Rio de Janeiro, para servir de fórum nacional para debate de 

ideias, apresentação de trabalhos e estruturação da educação em astronomia. O primeiro simpósio nacional 

ocorreu em 2011, no campus da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Disponível em: < 
https://sab-astro.org.br/eventos/snea/>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

2 Evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, para alunos do 1º ano do ensino 

fundamental até alunos do último ano do ensino médio. Em 18/05/2018 ocorreu sua 21ª edição. Disponível em: 

< http://www.oba.org.br/site/ >. Acesso em: 10 jun. 2018. 
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Astronomia, iniciando pela oferta de um maior número de cursos, tanto para estudantes de 

Licenciatura em Física como para alunos de outros cursos de graduação. 

Roberto Junior, Reis e Germinaro (2014, p. 95), semelhante ao que já foi colocado 

nessa dissertação, fazem a advertência que: 

 

Quando analisamos a distribuição da disciplina de Astronomia pelas regiões [...] 

verifica-se que no Norte, nenhum curso avaliado possui disciplina obrigatória com 

esse conteúdo na sua estrutura curricular. Em 13 dos 15 cursos não há sequer uma 

disciplina optativa/eletiva. 

No Nordeste a situação é um pouco diferente, mas não muito melhor. Nessa região 

há 3 cursos com disciplinas obrigatórias, mas 24 dos 37 cursos não possuem essa 

disciplina. Nessas duas regiões quase todos os cursos e consequentemente alunos 

estão em instituições públicas (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 

95). 

 

Conforme dito anteriormente, essa distribuição desigual na oferta da disciplina de 

Astronomia encontrada nas regiões brasileiras representa um sério entrave para o ensino dessa 

área do conhecimento nas escolas do país. Acredita-se que tal fato comprometerá as 

recomendações encontradas nos documentos oficiais, por exemplo, nos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM) e na Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

No que se refere ao número de disciplinas de Astronomia ofertadas na região Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste, quando comparadas com as outras regiões já citadas, os autores 

respondem que: 

 

Isso é um quadro diferente do que ocorre no Sudeste, onde 25 das 47 instituições 

também não têm disciplinas de Astronomia, mas, neste caso, a maioria dessas 

instituições é particular. Entretanto, essa região possui o maior número de alunos 

(94) em cursos com disciplina obrigatória de Astronomia. As regiões Sul e Centro-

Oeste se destacam por possuírem uma situação oposta à das outras, nelas a minoria 

dos cursos não têm disciplinas de Astronomia (ROBERTO JUNIOR; REIS; 

GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Nessa mesma pesquisa, os autores fazem uma análise sobre a carga horária, ementa e 

período para o qual a disciplina de Astronomia é ofertada no Brasil, a partir dos cursos 

investigados. 

[...] observou-se que esses parâmetros mudam de curso para curso. 

[...] na Universidade Federal de Itajubá a disciplina chama-se Conceitos de 

Astronomia, tem uma carga horária de 30 horas e é do 1º período do curso. A sua 

ementa é bem compactada: Sol, Terra e Lua. Sistema Solar. Esfera Celeste. 

Evolução Estelar. Cosmologia. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a disciplina chama-se 

Astronomia Básica, tem uma carga horária de 60 horas e é do 4º período. Sua 

ementa é: A Física de Aristóteles. A Física de Galileu. As Leis de Kepler e a lei da 

gravitação universal de Newton: breve histórico da Astronomia ocidental. Esfera 

celeste e sistemas de coordenadas. O Sistema Solar e seus objetos astronômicos. 

Fenômenos astronômicos básicos: eclipses, fases da Lua, marés e estações do ano. 

Estrelas, constelações, a Via Láctea e o Universo conhecido. Noções de astrofísica e 

cosmologia. Práticas observacionais do céu a olho nu e com telescópio. O ensino de 
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Astronomia nos níveis de escolaridade fundamental e médio: cuidados, métodos e 

atividades (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Os pesquisadores informam ainda: 

 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) são 3 disciplinas 

obrigatórias. Fundamentos da Astronomia e Astrofísica, no 4º período, Ensino de 

Astronomia no 5º período e Astronomia Fundamental no 7º período. As três têm 

carga horária de 60 horas. As ementas são: (4º) Escalas astronômicas. Movimentos 

aparentes dos astros. Coordenadas astronômicas e medida do tempo. Estações do 

ano e eclipses. Movimento planetário. Determinação de massas. Determinação de 

distâncias. Conceitos de teoria da radiação. Magnitudes. Espectros estelares. 

Diagrama HR. Sistemas e populações estelares. Estrutura galáctica. Galáxias e o 

Universo – (5º) Identificação de objetos celestes: planetas, constelações e objetos de 

fundo. Uso do telescópio e de recursos da internet para ensino de Astronomia. 

Experimentos e simulações por computador para ensino de Astronomia: 

determinação de distâncias e períodos de planetas e satélites. Aplicação das leis de 

gravitação. Marés. Determinação de massas dentro e fora do Sistema Solar. 

Formação e evolução de estrelas e galáxias. Cosmologia – (7º) Evolução histórica e 

conceitual dos métodos em Astronomia. Relação da Astronomia com os diversos 

ramos da ciência. Período pré-histórico. Astronomia préhelênica. Ptolomeu e 

Aristóteles. Ciência oriental e islâmica. Copérnico. Galileu. Tycho e Kepler. Física e 

Astronomia newtoniana. Herschell. Halley e Laplace. O cosmos como laboratório de 

Física. Cosmologia (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Percebe-se que a UFRS possibilita aos seus alunos um melhor estudo dos conceitos 

astronômicos, por meio de disciplinas de Astronomia obrigatórias, com uma carga horária 

maior, contando com uma ementa que contempla uma grande diversidade de assuntos. 

Portanto, é possível inferir que a UFRS reconhece a relevância do estudo de Astronomia para 

a sociedade, oportunizando uma melhor formação aos seus estudantes. 

Reportando-se à UFRN, os autores complementam ainda: 

 

Há que se destacar o curso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte onde a 

ementa da disciplina possui, além do conteúdo padrão, o seguinte assunto: “o ensino 

de Astronomia nos níveis de escolaridade fundamental e médio, cuidados, métodos e 

atividades” (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Eles apresentam também outros resultados: 

 

De forma semelhante, na PUC do Rio Grande do Sul e na Universidade Estadual do 

Mato Grosso do Sul a ementa possui, além dos conteúdos tradicionais, o seguinte 

assunto: a “Astronomia como agente social de divulgação de ciências”. Como pode 

ser observado nas ementas das disciplinas desses cursos, o ensino de Astronomia vai 

além do conteúdo tradicional. Esses cursos buscam estudar metodologias de ensino e 

divulgação dessa ciência no ensino fundamental e médio e também a investigação da 

sua relação com as outras ciências a tecnologia e a sociedade (ROBERTO JUNIOR; 

REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Importantíssima a observação feita pelos referidos autores acerca do fato que algumas 

universidades brasileiras oferecem um ensino de Astronomia que se distancia de um conteúdo 

tradicional (fortemente presente em muitos cursos brasileiros), integrando aos seus currículos 
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o estudo de metodologias de ensino e divulgação dessa ciência na Educação Básica, 

relacionando com outras áreas do saber, assim como com a tecnologia e a sociedade. 

Essa iniciativa torna-se bastante relevante, pois contribui para preencher algumas 

lacunas no estudo dessa ciência, tanto na escola como em visitas a espaços não-formais de 

ensino, por exemplo, no ambiente de um Planetário. Sabe-se que muitos professores 

apresentam limitações para ensinar Astronomia. Muito se deve ao fato desses profissionais 

desconhecerem métodos de ensino voltados para essa ciência. A falta de uma abordagem 

teórica e metodológica acaba comprometendo o seu ensino. 

Dessa forma, ao possibilitarem que seus alunos estudem métodos de ensino, 

principalmente de forma contextualizada, essas universidades estarão contribuindo para que 

futuros professores não apresentem as mesmas dificuldades verificadas atualmente em muitos 

profissionais do ensino. 

Assim, é muito pertinente que sejam recomendadas futuras investigações para 

entender as razões pelas quais muitas universidades brasileiras ainda apresentam em seus 

cursos de Licenciatura em Física ementas com um conteúdo basicamente tradicional. 

 É possível conceber que muitos desses conteúdos tradicionais configuram-se como 

obstáculos epistemológicos para o ensino de Astronomia, visto que a ciência não é estática. 

Sabe-se que para ocorrer um avanço científico é preciso haver rupturas, como muitas que 

aconteceram no decorrer da história da humanidade, sobretudo entre teorias astronômicas. 

Portanto, é preciso que muitos cursos brasileiros que ofertam a disciplina de 

Astronomia causem uma ruptura com um ensino que se limita ao estudo de conteúdos 

básicos, e, dessa maneira, realizar também uma abordagem teórica, metodológica e 

contextualizada, superando, assim, muitos obstáculos que dificultam o avanço dessa área do 

conhecimento. 

 

Outro ponto importante observado em algumas instituições - como na Universidade 

Federal de Alfenas, na PUC Minas e na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – é o fato de existir um conteúdo prático na disciplina. Geralmente descrito 

como técnicas de observação e práticas observacionais do céu a olho nu e com 

telescópio (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Com essa informação, os autores corroboram com muitos outros pesquisadores que 

defendem um ensino de Astronomia baseado também em atividades práticas, especialmente 

de observação do céu a olho nu e através da utilização de instrumentos. 

Acredita-se que muitas concepções alternativas poderiam ser evitadas simplesmente 

através de observações criteriosas do céu. Infelizmente, a sociedade atual não tem o hábito de 

olhar para o céu, observar uma noite estrelada. Para explicar tal fato, podem ser apontadas 
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diversas razões, tais como: a poluição luminosa (as cidades estão cada vez mais iluminadas à 

noite), a necessidade de longos períodos de tempo para registros dos movimentos de corpos 

celestes, dentre outras. 

Sem falar que muitos indivíduos, ainda crianças, são fortemente influenciados por 

familiares, bem como por outras pessoas do seu convívio, que explicam os fenômenos 

naturais baseados em senso comum, em suas crenças, cultura, convicções religiosas, entre 

outras. 

Nesse sentido, muitas crianças se apropriam de explicações rápidas e superficiais. 

Essas explicações são pouco contestadas em função do respeito que as mesmas devem ter 

para com os adultos, por exemplo, líderes religiosos, e até mesmo professores que adotam um 

método tradicional de ensino fundamentado em concepções alternativas. 

Essas crianças, e até mesmo outras pessoas, não são estimuladas e orientadas para 

realizarem uma investigação científica, baseada em critérios técnicos construídos 

historicamente pela comunidade científica. Elas se limitam a observar a natureza através de 

um olhar ingênuo, denominado por Bachelard de visão ocularista, um obstáculo 

epistemológico. 

 Em contrapartida, elas acabam mantendo em sua estrutura cognitiva suas concepções 

alternativas, herdadas por pessoas de seu convívio, que pouco contribuirão para a sua vida 

escolar, autonomia e formação cidadã. De que maneira essas crianças, futuros profissionais, 

poderão ser agentes transformadores? Como poderão construir uma sociedade mais justa e 

ambientalmente sustentável sem uma formação crítica? São relevantes questionamentos que 

devem nortear a educação brasileira. 

Por fim, Roberto Junior, Reis e Germinaro (2014, p. 97), ainda sobre as ementas 

observadas nos cursos que ofertam a disciplina de Astronomia, inferem que: 

 

Em relação à carga horária não foi observada uma uniformidade. Mas existe uma 

tendência por disciplinas de 60 horas-aula por semestre. 

No que se refere a sua posição na estrutura curricular, existe também uma tendência 

para que ela esteja na segunda metade do curso, a partir do 5º período. Nas 

instituições onde a disciplina de Astronomia é optativa/eletiva observamos que as 

ementas são semelhantes às das instituições onde essa disciplina é obrigatória. 

Quanto à carga horária, existe uma tendência para disciplinas de 60 horas-aula. 

Como são disciplinas optativas/eletivas não há indicação de período. Em alguns 

casos existe uma orientação de qual é o melhor momento para cursá-la, mas no geral 

isso depende do formato do PPP do curso.  Em diversas instituições a disciplina 

aparece no rol de disciplinas optativas, mas não existe uma ementa definida 

(ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 97). 

 

O trabalho de Roberto Junior, Reis e Germinaro (2014) possibilita uma boa visão da 

situação atual do ensino de Astronomia nas universidades brasileiras. Como foi visto, o 
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quadro ainda é bem preocupante. Algumas limitações encontram-se arraigadas no currículo de 

muitas universidades. 

A seguir, é apresentado de forma sucinta, no Quadro 2, as lacunas apontadas na 

literatura sobre a utilização dos ENF.  

 

Quadro 2 - Lacunas indicadas na literatura sobre a utilização dos ENF de ensino. 

Lacunas 

Formação Inicial 

Formação Continuada 

Dificuldade em realizar a transposição didática nos ENF de ensino 

Falta de recursos para ensinar Astronomia 

Tratar as visitas como meros passeios 

Reprodução do cotidiano escolar no ENF 

Dificuldade de visualizar a aprendizagem (na escola a aprendizagem é explicita) 

Falta da noção que a ciência não é uma exclusividade da escola 

Excesso de burocracias escolares para ir aos ENF 

Formação de monitores 

Falta de consideração das especificidades dos ENF 

Fonte: Santana (2017, p. 42) 

 

A seguir, será feito um estudo sobre a relação do ensino de Física com o ensino de 

Astronomia. 

 

2.2 Ensino de Astronomia e Física 

 

Carboni (2016, p. 7), no tocante à relevância do ensino de Astronomia, afirma que: 

 

A Astronomia é uma ciência que possui um enorme potencial de envolvimento com 

os alunos desde que seja abordada de uma maneira que faça sentido para eles, pois 

as gerações Y e Z3 que estão nas escolas estão habituadas a uma velocidade de 

                                                           
3 Entende-se geração Y por pessoas que nasceram após 1978 e geração Z pessoas que nasceram após 1989 

(XAVIER, 2011). 
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apresentação das informações muito grande, porém quase sempre de modo 

superficial (CARBONI, 2016, p. 7). 

 

Martins e Giraffa (2008) endossam ainda que essas gerações facilmente perdem o foco 

de concentração, desse modo, é imprescindível que o professor desenvolva uma metodologia 

que motive seus estudantes, tornando o ensino mais significativo para eles. 

Verifica-se também, com certa frequência, nos dias atuais, que muito alunos preferem 

que as respostas para as suas dúvidas, questionamentos, inquietações, nas aulas, sejam dadas 

de forma rápida e direta por seus professores, sem que ao menos tenham tido o trabalho de 

pensar e refletir sobre o assunto. 

Ou seja, percebe-se por parte de muitos alunos um desinteresse em formular os 

problemas, elaborar hipóteses, investigar e chegar às suas próprias conclusões, mesmo que 

estas estejam erradas, mas que, sem dúvida, deveriam partir deles para que a aprendizagem 

fosse mais significativa. 

A facilidade que os alunos também possuem através do uso da internet, nas páginas de 

busca, por meio do uso do próprio celular em sala de aula, quando não devidamente 

orientados, não contribuirá para uma boa compreensão das respostas obtidas, sendo que, 

muitas vezes, esses mesmos alunos não têm a necessária preocupação em ler, reler e discutir 

com o professor e demais colegas sobre as informações contidas nos textos encontrados. 

É de fundamental importância também que tanto as aulas de Astronomia quanto as 

aulas de Física devam estar conectadas com o mundo atual, com o contexto dos alunos. As 

tecnologias disponíveis nos dias de hoje, por exemplo, internet, celulares com inúmeros 

recursos, entre outros, inegavelmente atraem a atenção dos estudantes, mas também é verdade 

que todos esses recursos devem ser utilizados de forma bem planejada pelos professores. 

Esse pensamento consiste na preocupação dos alunos não perderem ainda mais o foco 

em sala de aula, nos assuntos estudados, seja no ensino de Astronomia, Física, dentre outros. 

Acredita-se que quanto mais os alunos forem estimulados isso poderá favorecer a motivação e 

interesse deles pelos conteúdos estudados, entretanto, é muito importante que o professor 

selecione os recursos a serem utilizados em cada momento, em suas aulas, e que acompanhe o 

desenvolvimento de seus estudantes, seus avanços e dificuldades. 

No ensino de Física e Astronomia é preciso que os professores tratem os assuntos não 

de forma isolado do mundo, do dia a dia dos alunos. Na verdade, eles precisam mostrar para 

os estudantes que essas áreas do conhecimento estão mais do que presentes em suas vidas. 

Évora (2001) também demonstra essa preocupação. Para ele, o professor deve fornecer meios 
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necessários para que o estudante compreenda que a Física faz parte de sua vida, de toda a 

evolução tecnológica desfrutada pela humanidade. 

Conforme Carboni (2016, p. 7), “A própria física passou por uma série de mudanças 

no último século, muito do que se conhecia de física foi reformulado, reorganizado e 

transformado numa nova física chamada de física moderna e contemporânea”. Entretanto, a 

física clássica de Isaac Newton e Galileu Galilei, atualmente ainda é ensinada nas aulas de 

física com muito mais destaque, todavia, muito distante da realidade dos alunos (SIQUEIRA, 

2012). 

A esse respeito, Carboni (2016, p. 7-8) declara: 

 

Por exemplo, a cinemática é vista como algo dificílimo devido à necessidade que os 

alunos veem de decorar tantas fórmulas e resoluções extensas, onde as situações 

colocadas pelos professores também não conseguem chamar atenção, pois o tema 

não faz parte da realidade dos alunos (CARBONI, 2016, p. 7-8). 

 

Percebe-se que, mesmo nos dias atuais, a Física é vista como uma matéria pouco 

atrativa. Em que, para os alunos, é preciso decorar inúmeras fórmulas, a fim de resolver 

cálculos complexos. Em função disso, muitos estudantes acham essa disciplina chata, 

desmotivante, ao mesmo tempo também pelo fato de vários assuntos estudados nas aulas de 

Física divergirem da vida dos estudantes, com pouco significado para eles. 

Vislumbrando a contextualização nas aulas de Física, com o intuito de despertar o 

interesse dos alunos por essa disciplina, Carboni (2016, p. 8) sugere que: 

 

Num cenário hipotético, imaginemos que em uma aula o professor abordasse o 

celular, seu funcionamento, como foi desenvolvido, quais os avanços tecnológicos 

necessários para se chegar a esse aparelho que tem tantas funções e cabe na palma 

da mão (CARBONI, 2016, p. 8). 

 

Corroborando com Carboni (2016), Diaz (2004) entende que dessa forma o professor 

teria com certeza toda a atenção dos alunos, pelo fato de o celular fazer parte da vida deles, 

sendo que muitos estudantes jamais haviam feito tal relação, do celular com a Física, assim 

como de outros aparelhos. É fundamental relacionar os recursos tecnológicos com a Física, 

para que o estudo dessa disciplina faça cada vez mais sentido para os alunos. 

Nesse viés, os estudantes perceberão que os conteúdos estudados na Física são 

imprescindíveis para entender não somente muitos fenômenos naturais, mas também para o 

entendimento acerca do funcionamento de diversas máquinas e aparelhos. O estudo dessa 

disciplina deverá também proporcionar aos alunos a compreensão das informações contidas 

no manual desses aparelhos para a correta utilização dos mesmos. 
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Ao estudar a Física, seus conceitos e símbolos, os alunos deverão entender, por 

exemplo, a tensão adequada para o devido funcionamento de aparelhos elétricos, assim como 

as condições necessárias para uma melhor eficiência dos mesmos, e também sobre o uso 

seguro dessas máquinas, com o intuito de não colocar em risco a segurança do operador, ou 

seja, do próprio estudante e de seus familiares. 

Nesse sentido, muitos autores defendem que o professor de Física deve seguir esse 

caminho em suas aulas, a fim de que os conteúdos estudados nessa disciplina comecem a 

fazer sentido para os alunos. Évora (2001) entende que dessa forma o professor terá a 

possibilidade de desenvolver no aluno um olhar investigativo, curioso, por estar associado à 

realidade do estudante. 

Para Bruner (1973), pode-se ensinar qualquer conteúdo a qualquer estudante, desde 

que seja respeitado seu estado de desenvolvimento cognitivo, mas de uma maneira coerente e 

verdadeira. Este mesmo autor propõe um aprendizado em espiral, em que o tema estudado 

será novamente visto posteriormente, mas em outro nível, mais aprofundado, acompanhando 

o desenvolvimento do indivíduo. 

A Astronomia, por sua universalidade e por seu caráter inerentemente interdisciplinar, 

é de fundamental importância para uma formação minimamente aceitável do indivíduo e 

cidadão do mundo atual – intrínseca e profundamente dependente da ciência e das tecnologias 

(OLIVEIRA, 1997). 

Visando um aprendizado prático do conteúdo em Astronomia, os PCN ainda salientam 

a necessidade de “atividades práticas, e visitas preparadas a observatórios, Planetários, 

associações de astrônomos amadores, museus de Astronomia e de Astronáutica” (BRASIL, 

1999). 

Ainda sobre esse documento, defende-se que o professor de Ciências do Ensino 

Fundamental esteja preparado para fornecer subsídios aos alunos, a fim de que eles sejam 

capazes, principalmente, de: identificar algumas constelações, mediante observação direta, 

compreender a atuação da atração gravitacional, o funcionamento do dia e da noite, bem 

como das estações do ano, as distinções entre as teorias geocêntrica e heliocêntrica, 

estabelecendo relações espaciais e temporais na dinâmica e composição da Terra e, 

finalmente, valorizar o conhecimento historicamente acumulado em Astronomia. 

Schimitt (2005) orienta sobre os conteúdos a serem trabalhados com alunos do Ensino 

Médio, através da Astronomia como tema gerador. Ele indica o conteúdo de radiações 

eletromagnéticas, pois, segundo ele, é um tema bem atraente, capaz de atrair a atenção dos 

alunos. Neste trabalho, o autor esclarece que o homem se beneficiou bastante do assunto de 
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radiações eletromagnéticas emitidas pelos corpos celestes, pois a humanidade pôde 

compreender melhor sobre alguns mistérios do universo. 

Partindo desse relevante tema que é a Astronomia, o professor poderá tornar mais 

interessante as noções básicas de Física envolvidas nesse processo. Pinto (2012) argumenta 

sobre a relevância das medidas, escalas de tamanhos de planetas e estrelas, por meio de 

imagens, facilitando nossa compreensão. O autor sugere também a abordagem das relações 

que existem entre força e movimento, tratadas nas Leis de Newton (também na Lei da 

Gravitação Universal). 

Por meio de uma revisão bibliográfica, são identificados relevantes momentos de 

ruptura entre teorias apresentadas e defendidas, seja por filósofos, físicos, astrônomos, entre 

outros, no desenvolvimento da Astronomia. Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação 

com a epistemologia de Bachelard. Doravante, serão apresentadas algumas das mais notórias 

rupturas no contexto da Astronomia. 

Maluf (2006) explica que Aristóteles, a partir das ideias de Platão (428-348 a.C.) e de 

Eudóxio (~406-~380 a.C.), separando os movimentos dos corpos sublunares dos corpos 

supralunares, corrobora com o pensamento do movimento circular ser o mais perfeito de 

todos, desse modo, asseverou que o movimento dos corpos celestes que orbitava a Terra era 

de esferas concêntricas. 

Para o autor, apesar da concordância acerca do movimento dos corpos celestes, existe 

diferença entre o modelo platônico e o aristotélico. Enquanto para o primeiro as esferas são 

entes matemáticos, já para o segundo elas são entendidas como objetos materiais (como 

esferas cristalinas). Por este motivo, o sistema aristotélico tinha o cosmos composto por 55 

esferas, sendo que ele acreditava que a última era uma espécie de um motor primário 

responsável pelo movimento das outras. 

Maluf (2006, p. 72) afirma que: 

 

Essa descrição do mundo, independentemente da existência de modelos 

concorrentes, vai se transformando em um sistema de explicação de funcionamento 

do universo, com uma representação geométrica que explica os movimentos das 

esferas das estrelas fixas e dos planetas, com a Terra no centro. Com Bachelard, 

pode-se afirmar que a geometria era tomada a priori, seus entes geométricos eram 

usados para explicar qualquer fenômeno, não explicando as reais causas do 

movimento (MALUF, 2006, p. 72). 

 

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) apresentou uma das primeiras teorias de 

proposição heliocêntrica, contrária ao sistema de Aristóteles. Vale ressaltar que os dados 

astronômicos disponíveis até o século II de nossa era foram compilados por Ptolomeu (~100-

200 d.C.) nos aspectos matemáticos e geométricos (ABETTI, 1992). Évora (1993) destaca 
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que os conceitos físicos da teoria de Ptolomeu basearam-se na Física aristotélica. Suas 

demonstrações dos fenômenos celestes apontavam sempre para movimentos circulares 

perfeitos (modelo platônico). 

Segundo Bachelard, o modelo platônico apresenta-se como um obstáculo 

epistemológico. É possível inferir que, nesse contexto, os instrumentos técnicos não tinham o 

intuito de aperfeiçoar a experimentação, mas apenas para reproduzir o comportamento dos 

astros. A matemática adotada nesse ínterim era somente para repetir os fenômenos naturais, 

limitava-se à geometria de Platão. 

Vale frisar um momento marcante, quando Copérnico (1473-1543) rompe com o 

sistema ptolomaico, apresentando seu sistema heliocêntrico, partindo do pressuposto de que a 

Terra realiza um movimento de rotação (em torno do seu próprio eixo) e de translação (em 

torno do Sol). O modelo de Copérnico simplificou o de Ptolomeu, contudo, permanecia o 

ideal das esferas concêntricas de Platão e a existência da esfera das estrelas fixas 

(COPÉRNICO apud ÉVORA, 1993b, p. 126). 

Copérnico introduz o processo de matematização na Astronomia, dando início a uma 

nova concepção do Universo. Infelizmente ao manter o modelo de perfeição do sistema 

esférico e do movimento circular para os fenômenos celestes, ele não consegue unificar a 

física celeste com a física terrestre e o movimento nesses dois contextos fica ainda sem 

relação. Galileu (1564-1642) coloca-se fortemente contra o modelo de Aristóteles ao defender 

sua teoria de “força imprimida”.  

Para Galileu, o “[...] movimento eterno é impossível e absurdo, precisamente porque 

ele é o produto da força motriz que se esgota ao produzi-lo. [...] [e] A velocidade não é uma 

função da resistência do meio: é algo que é inerente e intrínseco ao próprio movimento” 

(KOYRÉ apud MALUF, 2006, p. 77). Apesar de suas novas ideias, Galileu permanece com o 

pensamento de conservar a ordem concêntrica das órbitas. Porém, ele geometriza o espaço e, 

ao estudar o movimento, adota uma física matemática dedutiva e abstrata, uma física da 

hipótese matemática. 

Percebe-se, então, o esforço de Galileu a fim de matematizar a Física e a Astronomia, 

infelizmente, o mesmo não obteve sucesso, pois não conseguiu a unificação do movimento 

dos corpos terrestres com o dos corpos celestes. Entretanto, Galileu é o responsável pela 

implantação do método experimental, ou seja, observar um fenômeno para, por meio de suas 

especificidades, indicar características mais amplas. 

Galileu, em 1609, a partir de uma descrição sobre um instrumento que fora construído 

na Holanda (uma luneta), que permitia observar objetos distantes, pôde fabricar um aparelho 
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semelhante, o telescópio. Por meio de observações do céu, verificou que a Lua era imperfeita 

como a Terra e que havia uma vastidão de estrelas que não podiam ser vistas a olho nu e que 

o Universo é muito mais vasto e mais complexo do que nenhum homem da antiguidade 

sonhou, ou podia ter sonhado (ASIMOV, 1975). 

A utilização do telescópio na Astronomia possibilitou a observação sistemática do céu 

que ultrapassava o dado imediato (um obstáculo epistemológico). Estas descobertas 

permitiram argumentos mais sólidos contra o geocentrismo. Levanta-se aqui, a possibilidade 

de rompermos o conhecimento científico com o conhecimento comum, através de 

instrumentos de observação como o telescópio. Nesse sentido, defende-se que o uso do 

Planetário como recurso metodológico, que permite uma configuração mais precisa do 

universo, poderá também promover tal ruptura. 

Newton (1642-1727), por meio do conhecimento de Galileu acerca da queda livre dos 

corpos, que estes mesmo com massas diferentes, se abandonados de uma mesma altura, 

adquirem a mesma aceleração, e também a partir do princípio da inércia, de Descartes (1596-

1650), estudou o movimento dos corpos, através da matematização da natureza, algo que 

Galileu não conseguiu. Ademais, ele elabora leis que explicam o movimento dos corpos, seja 

na superfície da Terra, seja no universo. 

As leis de Newton causam uma ruptura na concepção que o conhecimento matemático 

dos fenômenos se limita ao geométrico. Para Newton, o espaço, o tempo e a massa são 

absolutos e mensuráveis, podendo ser tratados matematicamente (não mais geometricamente) 

como cálculo infinitesimal. A partir das três leis de Newton temos uma definição precisa da 

grandeza força como um agente físico que causa movimento e como princípio de interação 

entre corpos (concepção qualitativa); e também por meio da relação entre a força, a massa e a 

aceleração, uma concepção qualitativa (MALUF, 2006). 

Newton elabora, em 1687, a Teoria da Gravitação Universal, assunto da mecânica 

celeste. Isso fez com que ele explicasse dois pontos da mecânica: a conversão de movimentos 

lineares em movimentos circulares e/ou elípticos, ao mesmo tempo sobre a variação da força 

gravitacional em uma função da distância entre os corpos. Newton, por meio dos pressupostos 

do movimento terrestre e das leis de Kepler, demonstra matematicamente que a força com que 

um corpo atrai o outro varia de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância, 

dependendo também da massa dos corpos. 

Assim, Newton causou uma ruptura com o sistema copernicano. Ele negou um mundo 

finito que girava ao redor do Sol e criou, ao mesmo tempo, a concepção de um mundo infinito 

com diversos sistemas solares, onde o Sol encontra-se em movimento com a Via Láctea. 
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Bachelard (1996) explica que, com a implantação da racionalização da Física por Newton, ele 

ultrapassa o imediatismo e o realismo ingênuo ao reconhecer órbitas elípticas, parabólicas e 

hiperbólicas. 

Newton, em 1668, constrói o telescópio refletor. Diferentemente do telescópio 

refrator, ele permite observar o universo sem aberrações cromáticas. Essa distinção entre os 

telescópios consiste no aprimoramento que Newton dá ao instrumento. Vale ressaltar que 

Galileu constrói o instrumento por tentativa e erro, enquanto Newton fundamenta-se na teoria 

sobre a cor (luz), antecipando teoricamente o instrumento. 

Com advento do século XX, Albert Einstein (1879-1955), em 1905, elabora a teoria da 

relatividade especial e, em 1916, a teoria da relatividade geral. Einstein, em suas teorias, 

considera o espaço, o tempo, a massa e a energia como grandezas não absolutas e que o 

campo gravitacional é curvado pelo tempo-espaço. As teorias de Einstein constituem-se na 

‘negação’ dos conceitos da mecânica newtoniana. Nos deparamos, dessa forma, com outra 

ruptura, agora promovida por Einstein. 

Maluf (2006) argumenta que, para melhor entender como a teoria einsteniana é uma 

ruptura com a teoria newtoniana, faz-se necessário nos remetermos a Bachelard e suas 

implicações filosóficas da teoria da relatividade, pois ela representa um resumo filosófico do 

racionalismo matemático e do empirismo técnico. O autor esclarece ainda que a partir de uma 

experiência científica moderna, Einstein derruba a noção de espaço absoluto, mais do que 

isto, nega o realismo absoluto da realidade empírica e o intucionismo simplista que considera 

o espaço como uma intuição a priori. 

Por fim, Maluf (2006) estabelece uma comparação entre os telescópios de Galileu, de 

Newton e o Hubble. O telescópio de Galileu foi construído por erro e acerto, enquanto o de 

Newton utiliza todo o conhecimento de óptica do período para sua confecção, mas atua na 

mesma faixa do de Galileu, no espectro da luz visível. 

Já o telescópio Hubble atua na faixa do espectro, sendo que o seu objetivo não se 

limita apenas em aumentar o tamanho dos objetos, mas também em captar e separar os mais 

diferentes tipos de ondas eletromagnéticas. Vale frisar, que todos esses telescópios buscavam 

captar imagens além do que os órgãos do sentido permitiam. 

Romanzini (2011, p. 32), sobre a evolução científica, ressalta que: 

 

Ao estudarmos episódios históricos da evolução científica vemos que muitas teorias 

e pensamentos passaram por críticas severas e ao mesmo tempo foram bravamente 

defendidos por seus idealizadores. Seguindo uma linha de raciocínio Popperiana, se 

teorias, conjecturas e hipóteses não são passiveis de refutações, não podem ser 

consideradas científicas, mas acabam se desviando para um lado mítico, que limita a 
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capacidade do ser humano de compreender a natureza que o cerca (ROMANZINI, 

2011, p. 32). 

 

Por conseguinte, faremos uma análise do ensino de Ciências em consonância com a 

Base Nacional Comum Curricular. 

 

2.3 O ensino de Ciências em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC 

 

A BNCC é um documento normativo que define de forma orgânica e progressiva as 

aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver no decorrer dos níveis e 

modalidades da Educação Básica, indicando os conhecimentos e competências que todo aluno 

deve se apropriar em sua escolaridade. 

Embasam legalmente a BNCC a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei Nº 9.394/1996)4, assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN)5. Esta última, orientando e definindo os princípios éticos, políticos e estéticos 

que nortearão os alunos ao longo de sua jornada escolar. A BNCC é mais um esforço aos 

propósitos que conduzem a educação brasileira para uma formação integral e para a 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Outro relevante marco legal que fundamenta a BNCC é a Constituição Federal de 

19886, que, em seu Artigo 205, determina: 

 

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 

(BRASIL, 1988). 

 

Ademais, esta mesma Constituição Federal recomenda a construção de uma base 

nacional comum curricular ao explicitar, em seu Artigo 210, que “serão fixados conteúdos 

                                                           
4 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017. 

5 BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de 

Educação; Câmara de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: 

MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548d-c-n-educacao-

basica-nova-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 23 mar. 2017. 

6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado. htm>. Acesso em: 23 

mar. 2017. 
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mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

Ao nos reportarmos à LDB, infere-se que a mesma reforça a necessidade de uma 

BNCC. Tal fato é claramente evidenciado no Inciso IV, de seu Artigo 9º, que recomenda à 

União: 

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996). 

 

É interessante ser feita uma análise mais refinada desse artigo. Podem ser realizadas 

inferências sobre dois conceitos citados, que deverão nortear os projetos políticos e 

pedagógicos (PPP) das escolas brasileiras de Educação Básica, que são os conteúdos 

mínimos, o que deverá ser comum, e os currículos, de caráter diversificado. A própria 

CF/1988 estabelece que as competências e diretrizes deverão ser comuns, enquanto os 

currículos serão diversos, assim, respeitando as características de cada região, de seus 

aspectos físicos, econômicos, políticos, históricos e sociais. 

A fim de corroborar com a Constituição, que estabelece a necessidade de a Educação 

Básica ter seus conteúdos mínimos, uma base comum, e seus currículos, a parte diversificada, 

pode-se citar o Artigo 26 da LDB, ao estabelecer que: 

 

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos (BRASIL, 1996). 

 

É bastante pertinente e necessário deixar bem claro também que ao se referir aos 

conteúdos mínimos necessários a BNCC não está orientando para que os assuntos ensinados 

sejam agora resumidos, nem tão poucos superficiais, que os professores não aprofundem esses 

conteúdos, na verdade, ela está se reportando para serem estabelecidas as aprendizagens 

essências, um dos pilares da BNCC. 

Essas aprendizagens essenciais possibilitarão que os alunos possam avançar em cada 

etapa, nível e modalidade de ensino da Educação Básica. Elas servirão como esteio para o 

prosseguimento de estudos em cursos de graduação, entre outros, visando ao pleno 

desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa, sua qualificação para o trabalho e exercício 

da cidadania, em conformidade com o que recomenda a Constituição. 

É possível também dimensionar a relevância das aprendizagens essenciais para o 

aluno compreender os fenômenos naturais do mundo que o cerca, conhecer melhor o planeta 
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em que vive e, quando necessário, intervir sobre o mesmo com responsabilidade, de forma 

sustentável, assim, garantir a sobrevivência de sua espécie e de tantas outras que coabitam 

conosco harmonicamente, que são fonte de alimento e responsáveis pelo equilíbrio ambiental. 

Outro documento bastante relevante para o embasamento legal da BNCC foi a Lei nº 

13.005/2014, que promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE). Esta reforça a 

necessidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de: 

 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa [União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 

base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, 

respeitadas as diversidades regional, estadual e local (BRASIL, 2014; ênfase 

adicionada). 

 

Verifica-se neste documento, por meio da citação acima, que a referida Lei reitera que 

seja implementada uma base nacional comum curricular, vislumbrando objetivos de 

aprendizagem para cada etapa e nível da Educação Básica, de modo que sejam respeitadas as 

particularidades, peculiaridades, de cada região do Brasil, dessa forma, valorizando nossa 

pluralidade e diversidade cultural. 

Acredita-se que uma das formas de combater as desigualdades no Brasil é 

promovendo a equidade na educação. Com este fim, o país deverá oferecer currículos 

adequados e diferenciados a cada sistema, rede e unidade de ensino. Um país com graves 

desigualdades sociais, que dispõe de uma rica diversidade cultural, não pode propor um único 

currículo nacional. 

Segundo a BNCC, no que se refere à equidade: 

 

A equidade reconhece, aprecia e os padrões de sociabilidade das várias culturas que 

são parte da identidade brasileira. Compreende que todos são diversos, que a 

diversidade é inerente ao conjunto dos alunos, inclusive no que diz respeito às 

experiências que trazem para o ambiente escolar e aos modos como aprendem 

(BRASIL, 2017, p. 11). 

 

Nesse contexto, cabe às escolas reconhecerem, se prepararem e estarem disponíveis 

para essa pluralidade, diversidade. É necessário que todos tenham acesso e participem das 

experiências proporcionadas pelas escolas. Que esses momentos sejam relevantes sócio e 

culturalmente aos alunos, sem restrições às aparências, etnia, religião, gênero ou quaisquer 

outras particularidades, desse modo, permitindo que os alunos possam atingir os mesmos 

resultados e que estes sejam os melhores, um aprendizado com qualidade. 

A BNCC defende que a equidade poderá contribuir para transformar o histórico 

processo de exclusão social em nosso país, deixando à margem inúmeros grupos minoritários, 
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que, seja por sua etnia, ou por limitações físicas, ou por não concluírem os estudos na idade 

certa, entre outros, não tiveram acesso à uma educação de qualidade.  

A seguir, por meio de um recorte da BNCC, são apresentados mais detalhes acerca 

dessa discussão: 

Dessa maneira, a equidade reafirma seu compromisso de reverter a situação de 

exclusão histórica que marginaliza muitos grupos minoritários – como os indígenas 

e os quilombolas – e as pessoas que não puderam estudar ou completar sua 

escolaridade na idade própria. Igualmente, reafirma seu compromisso com os alunos 

com deficiência, ao reconhecer a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e 

de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) (BRASIL, 2017, p. 11). 

 

Ainda sobre equidade, a BNCC parte do pressuposto que esta deve promover a 

igualdade de oportunidades, não somente pelo acesso do aluno à escola, mas através de sua 

permanência com qualidade, garantindo um nível adequado de aprendizagem e 

desenvolvimento. Portanto, se faz necessário que estados, municípios e o distrito federal, por 

meio de um regime de colaboração, denominado de pactuação interfederativa, definam 

direitos e objetivos de aprendizagem essenciais a serem atingidos pelos estudantes ao longo 

de sua Educação Básica. 

Posto isto, deixa-se claro que a BNCC tem como papel fundante o foco na igualdade e 

unidade nacional. A igualdade a ser garantida por meio do acesso e permanência do aluno na 

Educação Básica, em sua escola. A unidade nacional forjada através da pactuação 

interfederativa, contando com decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de 

Educação. 

É imprescindível que as unidades escolares, em seus PPP, planos de ação, 

planejamentos, métodos e estratégias, levem em consideração as necessidades, limitações e 

potencialidades dos alunos, e destes respeitar também suas identidades linguísticas, étnicas e 

culturais. Portanto, é essencial que a BNCC dialogue com os currículos e com todos os 

envolvidos e responsáveis pela educação brasileira em todo a sua extensão territorial. 

Conforme a BNCC, a União, no regime de pactuação interfederativa, deverá ter, como 

primeira tarefa de responsabilidade direta, que revisar a formação inicial e continuada dos 

professores para que dialogue com as diretrizes do referido documento. Esta sua ação será de 

grande relevância, pois esta esfera é quem regula o ensino de nível superior, em que são 

formados os futuros profissionais da educação. 

Mediante o fato da influência direta que tem uma boa formação dos profissionais da 

educação, sobretudo dos professores, no rendimento dos alunos, assim como os demais 

índices escolares, na redução do abando e evasão escolar, no próprio Índice de 
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Desenvolvimento da Educação (IDEB7), faz-se necessário uma bem estruturada 

implementação da BNCC. 

O Ministério da Educação (MEC) deverá proporcionar um apoio técnico e financeiro, 

principalmente às redes de ensino com menores recursos, em parceria com o Consed8 e 

Undime9, respeitando a autonomia das unidades da federação. É inegável que para a 

manutenção de um projeto como a BNCC será preciso a criação e o fortalecimento desse 

apoio técnico-pedagógico, pois o Brasil apresenta uma grande extensão territorial e com 

profundas desigualdades sociais, caso contrário dificilmente o mesmo terá êxito em sua 

implementação. 

Ademais, junto com esse suporte técnico e financeiro, o MEC deverá também 

fomentar inovações e divulgar as experiências exitosas. Ele precisará apoiar as experiências 

curriculares inovadoras, oportunizar às redes de ensinos, consequentemente aos professores, o 

acesso aos conhecimentos e experiências de outros países, e, ainda, incentivar o estudo e 

pesquisa sobre currículos, dentre outros temas correlacionados. 

Para a LDB, competência é o conhecimento mobilizado pelo aluno para aplicar numa 

determinada situação. Em seus artigos 32 e 35, no que se trata sobre educação formal, ela 

explicita que os resultados da aprendizagem devem apresentar-se como a possibilidade de 

utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo, que possibilite sua tomada de 

decisão. 

No próprio Artigo 9º, Inciso IV, a LDB se refere às diretrizes e competências que 

embasarão os currículos. Portanto, o destaque por competências já é feito claramente, 

reiterando ao estabelecer diretrizes para o currículo do Ensino Médio, nos Artigos 35 e 36, 

                                                           
7 Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para a melhoria do ensino. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb>. Acesso 

em: 29 mar. 2018. 

8 CONSED - Conselho Nacional de Secretários de Educação. Fundado em 1986, é uma associação de direito 

privado, sem fins lucrativos, que congrega, por intermédio de seus titulares, as Secretarias de Educação dos 

Estados e do Distrito Federal, e tem por finalidade promover a integração das Secretarias visando o 

desenvolvimento de uma educação pública de qualidade. Disponível em: < 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/networks/specialized-communities/specialized-

communities-ed/consed/>. Acesso em: 29 mar. 2018. 

 
9 UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. A Undime é uma entidade nacional que 

congrega os dirigentes municipais de educação. Fundada em outubro de 1986, é uma associação civil sem fins 

lucrativos e autônoma. Acesso em: < http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-

office/networks/specialized-communities/specialized-communities-ed/undime/>. Acesso em: 29 mar. 2018. 
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indicando os resultados desejados através da aprendizagem dos alunos, por meio de 

competências gerais. 

Essa necessidade da construção de novos currículos, fundamentados em competências, 

é constatado não somente no Brasil, mas na maioria das reformas curriculares em todo o 

mundo, ocorrendo em diversos países próximo do término do século XX e com o advento do 

século XXI. 

Nesse contexto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), que realiza o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA, na sigla em 

inglês), que também instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da 

Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol), tem realizado suas 

avaliações internacionais destacando as competências a serem adquiridas pelos estudantes no 

processo de aprendizagem. 

Segundo a BNCC, o termo competência será relacionado à mobilização e aplicação 

dos conhecimentos escolares pelos estudantes, por meio de uma noção mais abrangente 

(conceitos, procedimentos, valores e atitudes). Dessa forma, ser competente é ser capaz de, ao 

se deparar com uma situação-problema, fazer uso de sua aprendizagem, dos conhecimentos 

adquiridos, e aplicar a fim de uma melhor solução. 

Em linhas gerais, a BNCC objetiva que: 

 

A adoção desse enfoque vem reafirmar o compromisso da BNCC com a garantia de 

que os direitos de aprendizagem sejam assegurados a todos os alunos. Com efeito, a 

explicitação de competências – a indicação clara do que os alunos devem saber, e, 

sobretudo, do que devem saber fazer como resultado de sua aprendizagem – oferece 

referências para o fortalecimento de ações que assegurem esses direitos (BRASIL, 

2017, p. 16). 

 

No que concerne ao compromisso da BNCC com a educação integral, partindo do 

pressuposto que a sociedade atual, da informação, exige que o processo educativo tenha um 

enfoque especial pautado em conhecimentos e habilidades relevantes para o desenvolvimento 

dos alunos, assim como para o da sociedade. Assim, são impostas determinadas demandas às 

escolas, por conseguinte aos professores. 

Essas demandas baseiam-se na necessidade de um ensino que possibilite suscitar nos 

alunos uma maior criatividade, comunicação e interação. A formação de um indivíduo mais 

participativo, produtivo e responsável. Todavia, acredita-se que para atender a essas 

demandas será necessário muito mais do que um acumulo de informações, que, infelizmente, 

temos visto atualmente. Conhecimento é muito mais do que que ter à disposição uma gama de 

informações, é, portanto, saber como utilizá-las diante dos desafios diários. 
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Nesse âmbito, a BNCC reitera que: 

 

A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões 

centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, 

como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. 

No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, 

produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de informações 

(BRASIL, 2017, p. 17). 

 

Nesse contexto, para a BNCC, o indivíduo deve aprender para saber lidar com as 

informações que estão cada vez mais acessíveis no mundo digital em que vivemos 

atualmente. Todavia, a escola deverá promover nele o discernimento e responsabilidade, seja 

com as questões sociais, ambientais, científico-tecnológicas, entre outras, valores tão 

necessários para a tomada de decisões. 

Diferentemente do paradigma do instrucionismo10, ou do tecnicismo11, que se 

fundamentam num ensino mecânico, erudito, em que o aluno é passivo e basicamente 

memoriza as informações repassadas pelos professores, a BNCC visa a formação de um 

indivíduo proativo, que saberá o que fazer com os dados e informações disponíveis, na busca 

de soluções para os desafios na sociedade contemporânea, pautadas na responsabilidade 

social. 

Desse modo, ao reconhecer e priorizar esses conhecimentos a serem adquiridos pelos 

alunos, a fim de uma formação mais completa, abrangente, sobre a construção de uma 

educação integral, a BNCC: 

 

[...] visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica romper 

com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva, ou, ainda, que confundem “educação integral” com “educação ou 

escola em tempo integral” (BRASIL, 2017, p. 17). 

 

Infere-se, então, que uma educação integral para a BNCC é muito mais do que 

somente ampliar a carga horária dos alunos na escola. Na verdade, este conceito está 

relacionado a ampliar sim os conhecimentos e habilidades dos estudantes, visando atender às 

                                                           
10 O instrucionismo é uma corrente pedagógica baseada na teoria didática tecnicista sustentada pela teoria da 

aprendizagem comportamentalista (behaviorista). Disponível em: < 
https://sites.google.com/site/infoeducunirio/perspectiva-instrucionista>. Acesso em: 29 mar. 2018. 

11 Tendência verificada nos anos 70, inspirada nas teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem 

sistêmica do ensino, que definiu uma prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor com 

atividades mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida e passível de ser totalmente programada em 

detalhes. MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete tecnicismo 

educacional. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. 

Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/tecnicismo-educacional/>. Acesso em: 29 de mar. 2018. 

http://www.educabrasil.com.br/tecnicismo-educacional/
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necessidades destes frente às situações diárias, oportunizando novas possibilidades e 

trajetórias. 

Deve-se, nesse sentido, proporcionar-se um conhecimento através da comunicação 

entre os componentes curriculares estudados pelos alunos no decorrer da Educação Básica. É 

por demais oportuno que as disciplinas do conhecimento dialoguem, se complementem, 

rompendo, assim, com a histórica compartimentalização, fragmentação, dos saberes escolares. 

E que estes façam sentido para as vidas dos estudantes, que desenvolvam o seu protagonismo 

juvenil. 

Com o objetivo de fundamentar o conceito de educação integral, a BNCC afirma que: 

 

Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral 

com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de 

processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos alunos e, também, com os 

desafios da sociedade contemporânea, de modo a formar pessoas autônomas, 

capazes de se servir dessas aprendizagens em suas vidas (BRASIL, 2017, p. 17). 

 

 

2.4 Por que ensinar Astronomia? 

 

Quais são as razões para se ensinar Astronomia? Dentre tantas, podemos destacar 

algumas. Conforme Barros (1997), os alunos ao estudarem sobre o espaço sideral 

desenvolvem habilidades que são fundamentais para o aprendizado de outras disciplinas. 

Fraknoi (1995) elenca algumas dessas habilidades: melhoria na capacidade de cálculos 

matemáticos, comparação e classificação de objetos ou eventos, comunicação, 

experimentação, exploração, imaginação, medição, observação, organização, raciocínio 

lógico, aplicação, avaliação, dedução, descrição, interpretação, predição, manipulação de 

instrumentos e reconhecimento de pré-conceitos. 

Ademais, outra justificativa para o ensino de Astronomia é o fato de se verificar 

facilmente que muitos estudantes possuem concepções alternativas sobre o Universo que nos 

circunda. É possível identificar alguns casos, por exemplo, quantas crianças conseguem 

realmente entender que o nosso planeta possui um formato esferoidal, ou como se formam as 

fases da Lua, ou as estações do ano? 

Para Posner (1982), é preciso que o educador forneça a ajuda necessária para que os 

estudantes venham a mudar suas concepções, ou alterar o seu perfil conceitual (MORTIMER, 

1995), desde que eles também estejam dotados do interesse de aprender (OSBORNE; 

WITTROCK, 1985). 
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Os inúmeros erros conceituais em livros didáticos também contribuem para um 

conhecimento baseado em concepções alternativas que divergem do conhecimento científico, 

produzindo assim teorias particulares para descrever fenômenos astronômicos e corpos 

celestes, constituindo-se uma oportunidade para os professores, utilizando-se de recursos 

apropriados, tentarem levar o aluno à mudança conceitual (CAMINO, 1995). 

Segundo Beatty (2000), os educadores estão percebendo que ao oferecer a Astronomia 

no Ensino Médio e Superior o resultado tem sido muito animador. Alunos e professores são 

incentivados a observarem as imagens reais do Universo, através de um telescópio, algo que 

poucos haviam visto antes. 

Nessa perspectiva, pode-se motivar o estudante e o próprio educador, levando-os a se 

envolverem mais com outras questões fundamentais, consoante Nascimento (1989), uma vez 

que os fenômenos astronômicos fornecem um farto material de observações que podem ser 

trabalhados e conduzidos a um modelo científico do fenômeno. 

 

2.5 Espaços Não Formais para o ensino de Astronomia 

 

Não existe ainda na literatura um consenso para a definição de “Educação Não 

Formal”, o que leva à utilizar deste termo aos processos educativos que ocorrem em 

instituições que não sejam o ambiente escolar, os quais poderemos chamar de “Espaços Não 

Formais” (SANTANA, 2017). 

Vivemos atualmente num mundo de intenso avanço tecnológico. Tecnologia que 

proporciona diversos benefícios, entre tantos, é possível destacar alguns: garantir a 

sobrevivência da humanidade, produzindo mais alimentos e possibilitando uma conservação 

dos mesmos; proporcionar uma melhor qualidade de vida; facilitar a comunicação entre as 

pessoas e a realização de inúmeras atividades diárias; e também como recurso para facilitar o 

ensino de Física. 

No que se refere ao uso da tecnologia no ensino, verifica-se de forma crescente um 

leque cada vez maior de recursos tecnológicos a serem utilizados pelos professores, a fim de 

que eles tornem o conteúdo estudado mais interessante, que possibilitem uma maior interação 

entre os alunos, entre os alunos e o objeto de aprendizagem, e também entre alunos e 

professores. Recursos estes capazes de promover também uma mudança de percepção quanto 

aos conceitos estudados pelos alunos. 

Mais especificamente sobre o ensino de Física, os professores para auxiliarem suas 

aulas podem fazer uso de simuladores virtuais (encontrados, por exemplo, no Physics 
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Education Tecnology - PhET), museus, centros de ciências, observatórios, Planetários, 

repositórios, softwares educacionais, entre outros. Toda essa tecnologia para o ensino tem tido 

um incremento significativo nos últimos anos, seja no ensino presencial ou no ensino à 

distância (VEIT; TEODORO, 2002). 

O Planetário como recurso metodológico para o ensino de Astronomia classifica-se 

como um ambiente não-formal de aprendizagem, pois este local proporciona situações não 

vividas nas escolas (FALK; STORKSDIECK, 2005). Braund e Reiss (2006) destacam a 

contribuição destes ambientes na elaboração de um melhor currículo de ciências, indicando 

que a aprendizagem nesses lugares é mais relevante. Falk e Storksdieck (2005) corroboram 

com esse pensamento, pois esses ambientes levam em consideração a inserção dos indivíduos 

no mundo real, ou seja, de forma contextualizada. 

É bem verdade que se deve ter o cuidado para que o uso dessa tecnologia não seja 

desperdiçado. Não se pode concebê-la apenas como mais um meio para repassar informações, 

para um ensino simplesmente mecânico, que somente reproduza os conceitos apresentados 

pelo professor. Os benefícios da tecnologia não se fazem por si só, e sim por meio do uso que 

é feito dela. É preciso que ela possibilite auxiliar o processo ensino-aprendizagem 

(FONSECA; SILVA, 2007). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) orientam que 

as tecnologias sejam implementadas efetivamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Apesar disso, infelizmente, estas não foram exploradas significativamente no ensino de 

ciências (DAMASCENO, 2016). As escolas públicas ainda apresentam uma tímida utilização 

dos recursos tecnológicos pelos professores, seja devido a uma formação inicial inadequada 

ou por falta de tempo para preparar atividades diferenciadas (BRETONES, 2006; LEITE, 

2006; GUIDOTTI, 2014). 

O local pode favorecer ou não a aprendizagem. Nesse sentido, segundo Romanzini e 

Batista (2009), são encontrados na literatura três tipos de ambientes, que se classificam de 

acordo com seus objetivos educacionais. Os ambientes formais são caracterizados por sua 

estrutura física (por exemplo, salas de aulas, bibliotecas, refeitório e quadras esportivas), e por 

uma equipe pedagógica especializada (professores, coordenadores, diretores, entre outros). 

Enquadram-se nesse tipo de ambiente escolas e universidades. 

No tocante aos espaços não-formais, Romanzini e Batista (2009) indicam que são 

aqueles que se encontram fora do ambiente formal de ensino e que possibilitam situações 

diferenciadas para a aprendizagem. Neles observa-se uma estrutura técnico-científica. São 
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exemplos: Museus, Centros de Ciências, Planetários, Zoológicos, Observatórios, entre outros. 

Nestes ambientes também são necessárias pessoas preparadas para o atendimento ao público. 

É possível encontrar diversos trabalhos que indicam a relevância dos ambientes não-

formais para o processo ensino-aprendizagem. Alguns autores apontam que esses ambientes 

podem revolucionar a aprendizagem (DIERKING, 2005). Os visitantes encontram uma 

realidade bem diferente do seu cotidiano. Eles interagirem com os objetos e atividades 

oferecidos por esses ambientes. Braund e Reiss (2006) situam a contribuição destes ambientes 

na elaboração de um currículo de ciências mais relevante para a aprendizagem científica. 

Evidencia-se a diferença entre a aprendizagem nos espaços formais e não-formais em 

trabalhos como de Falk e Storksdieck (2005). Eles esclarecem que os ambientes não-formais 

possibilitam a inserção dos indivíduos no mundo real, uma vez que possibilitam atividades 

práticas e observacionais, que despertam a curiosidade dos alunos e atendem aos seus 

interesses, algo pouco verificado num ambiente escolar, tornando a aprendizagem mais 

significativa (SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001). 

Ao falar dos ambientes informais, pode-se iniciar destacando o fato destes não 

possuírem pessoas especializadas para o aprendizado, uma equipe específica para esta 

finalidade. Enquadram-se nestes ambientes os cinemas, parques, clubes, casas, campos e 

quadras de esporte comunitárias, entre outros. Na pesquisa de Jacobucci (2008) é possível 

diferenciar claramente os ambientes supracitados.  

Podemos encontrar os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCN), 

para o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), ressaltando a 

importância de visitas escolares para orientar os professores na questão das metodologias. 

Esse mesmo documento, no eixo “Terra e Universo”, apresenta orientações específicas 

para a utilização de ENF, em que “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” (BRASIL, 1998, p. 64). 

Portanto, mais pesquisas são fundamentais para explorem a utilização destes espaços e 

sua relação com o processo de ensino e aprendizagem. Que este momento não seja somente 

de visitação, lazer, desconectado com os assuntos e conteúdos trabalhados em sala de aula.  

É imprescindível que o professor realize um planejamento para a visitação com os 

seus alunos. Preferencialmente, ele deve visitar antes o espaço não formal que deseja levar 

sua turma, por exemplo, um Planetário, a fim de conhecer todos os recursos e conteúdos que 

poderão ser explorados, e também o tempo que poderá passar nesse ambiente com seus 
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estudantes. Somente após dispor destas informações é que o professor poderá realizar um bom 

planejamento e roteiro para a sua visita. 

Para fundamentar essas observações, verifica-se nos PCN um capítulo sobre os 

trabalhos de campo abordando esta questão de que “atualmente é impensável o 

desenvolvimento do ensino de Ciências de qualidade sem o planejamento de trabalhos de 

campo que sejam articulados às atividades de classe” (BRASIL, 1998, p. 126). 

Nesse mesmo capítulo do documento seguem orientações ao professor para que a 

visita traga significados em termos de aprendizagem e não seja tratada como simplesmente 

lazer. O capítulo reforça ainda que o professor deve ter objetivos claros que pretende explorar 

na visita ao ENF, sendo que as atividades não podem ficar restritas ao espaço visitado: “é 

importante que o professor inclua no seu plano o desenvolvimento de atividades de 

preparação e, ao voltar, a discussão das observações e dados coletados para a sistematização 

de conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 126). 

Santana (2017, p. 39) esclarece que: 

 

Na etapa da visita, os professores primeiramente precisam providenciar roteiros ou 

notificar os alunos sobre a necessidade do registro, encorajando-os a se 

manifestarem durante as visitas, expressando suas dúvidas, curiosidades e 

concepções. Os professores devem se encarregar de ter uma lista dos alunos 

participantes (contendo as informações pessoais e telefone dos responsáveis) e kit de 

primeiros socorros além de alertar aos alunos quanto à possibilidade de levar lanches 

(SANTANA, 2017, p. 39). 

 

Na pesquisa realizada por Santana (2017), sobre as concepções dos professores quanto 

à utilização dos espaços não formais para o ensino de Astronomia, a partir dos dados 

coletados e analisados, ela verificou que a maioria dos professores identifica a falha de 

conteúdos relacionados à Astronomia em sua formação inicial e afirmam ser uma lacuna no 

ensino. 

Em sua amostra pesquisada, por meio dos relatos dos professores, ficaram evidentes 

essas lacunas no ensino de Astronomia. Foram percebidas situações que revelam o despreparo 

desses profissionais, suas sensações de incapacidades e inseguranças para trabalhar com o 

tema. 

No trabalho de Langhi (2009) fica evidente que a Astronomia tem se afastado dos 

currículos escolares o que, juntamente à falha na formação inicial, produz dificuldades ao 

ensinar este tema para as crianças, como consequência os professores buscam fontes de 

consulta que nem sempre são cientificamente aceitáveis. 

Quanto às características da visita aos espaços não formais de ensino, Santana (2017) 

destaca a capacidade destes ambientes de estimularem a motivação, curiosidade e socialização 
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dos estudantes. A possibilidade de sair do ambiente escolar possibilita aos alunos uma 

situação nova para assimilar o conhecimento científico de uma forma diferente, podendo 

assim favorecer o processo de ensino aprendizagem. 

Santana (2017) pôde inferir também em seu trabalho que a maioria dos professores 

busca os ENF como um apoio às aulas, sobretudo com relação ao conteúdo, corroborando 

com Marandino (2001) e Gohn (2006), que enaltecem esses espaços, pois servem como uma 

ferramenta na complementação dos conhecimentos, sendo indicado para um trabalho em 

associação com a sala de aula. 

Com relação ao planejamento para a visitação aos ENF, apresenta-se o seguinte alerta: 

 

Reconhecemos que o professor não tem muito tempo livre para se dedicar a essa 

visita prévia, o que nos leva à sugestão de que os espaços não formais organizem, 

nos meios de comunicações, informativos sobre os conteúdos científicos que estão 

sendo trabalhados, equipamentos disponíveis e atividades realizadas, para auxiliar o 

professor em seu planejamento. Buscando uma interação Escola e ENF o professor 

pode, durante o período de pré-visita, na sala de aula orientar os alunos sobre o que 

vai ser trabalhado no ENF (SANTANA, 2017, p. 87). 

 

Ainda sobre a visita escolar aos ENF, Viveiro e Diniz (2009) alertam que, 

normalmente, os assuntos abordados durante uma visita escolar não se relacionam totalmente 

aos objetivos de cada turma e de cada professor. Nesse sentido, estes autores sugerem que os 

professores também estejam muito atentos às informações trabalhadas pelos monitores e 

proponham tarefas a serem realizadas durante a própria visitação, de modo a atender às suas 

necessidades conforme planejado para esse momento. 

 Por mais que os autores Terci e Rossi (2015) destaquem que os professores devem 

alertar aos alunos quanto aos conteúdos a serem abordados na visitação, é de fundamental 

importância realizar uma associação do ENF com a escola, para que a visita não se torne algo 

simplesmente pontual e desconexa com a sala de aula. Santana (2017) acredita que a pós-

visita é o momento de estabelecer conexões entre o ENF e a sala de aula. 

Um assunto pouco tratado nas pesquisas foi verificado no trabalho de Santana (2017), 

por meio das falas dos professores e que retrata bem a realidade nas escolas públicas 

brasileiras, quanto à burocracia para o auxílio de transporte que dificulta muito a saída 

escolar. 

A autora entende que essa é uma questão de políticas públicas e fora do alcance dos 

professores, que se torna uma situação de conflito para a utilização dos ENF, fazendo com 

que os professores diminuam suas possibilidades de visitação e demonstrem uma falta de 

interesse por ações governamentais, pela educação e pelos ENF. 



53 

 

Contudo, Terci e Rossi (2015), a fim de minimizar esses problemas de origem 

burocrática, sugerem que os professores devem compartilhar os resultados que obtiveram na 

visita ao ENF com todos os envolvidos e público interno escolar e externo, incluindo os pais, 

com o intuito que todos reconheçam a importância desses espaços no processo de ensino e 

aprendizagem de seus filhos. 

Embora em seu trabalho professores tenham repetido a palavra “passeio” para referir-

se às saídas aos ENF, relatando objetivos para com a aprendizagem dos alunos, Santana 

(2017) considera o termo inapropriado devido aos significados atribuídos a tal palavra. Ela 

defende que o uso da palavra “passeio” não representa a concepção de que realmente os 

professores tenham a intenção de passear, mas ao falar para os alunos, infere-se que eles 

possam compreender a visita com outros objetivos que não sejam educacionais. 

Sobre a relação entre os ENF e a escola, a análise dos conteúdos das falas dos 

professores realizado pela a autora possibilitou inferir que alguns deles possuem a concepção 

de que o ENF aborda o mesmo conteúdo científico que a escola, diferenciando-se apenas por 

usar recursos diferentes. 

Marandino (2001) afirma que, apesar das possibilidades de relação entre os ENF e as 

escolas sejam diversas, na prática isso pouco acontece. A falta de comunicação entre os 

espaços educativos tem sido bem evidenciada nas pesquisas, pois o ENF parece possuir sua 

própria cultura, sua estratégia de ensino, dinâmica, organização, entre outras. Infelizmente 

essas especificidades não são de conhecimento do professor devido à falta de formação e 

informação sobre estes ambientes. 

Para sintetizar os trabalhos pesquisados, resultado de um levantamento bibliográfico, 

organizou-se o Quadro 3, ressaltando as lacunas e perspectivas apontadas, quanto à utilização 

dos ENF, especialmente, no ensino de Astronomia. Assim, vislumbra-se indicar na literatura 

alguns elementos que contribuíram para o aporte teórico desta pesquisa. 

 

Quadro 3 - Síntese dos trabalhos lidos, provenientes do levantamento, apontando 

lacunas e perspectivas quanto ao uso dos ENF no ensino de Astronomia. 

 

Autor (es) 

 

Local / Ano da 

Publicação 

Lacunas apontadas 

sobre o ensino de 

Astronomia e os 

Espaços Não Formais 

Perspectivas em 

relação ao uso dos 

Espaços Não Formais 

no ensino de 

Astronomia 

SANTANA, A. R.  Bauru/2017 • Falta de saberes 

disciplinares e 

pedagógicos sobre os 

conteúdos de 

Astronomia, fator que 

• Divulgação científica; 

• Educação científica; 

• Atividades e formação 

de monitores visando à 

inclusão de portadores 
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também influencia em 

como os professores 

utilizam os ENF. 

• As concepções de boa 

parte dos professores 

sobre a utilização dos 

ENF são rasas e 

fundamentadas no saber 

da tradição pedagógica e 

não realizam um 

planejamento para 

buscar interagir com a 

sala de aula, tornando 

este espaço como uma 

visita pontual e de 

caráter prático 

(essencialmente para 

verificar a teoria 

ensinada na sala de 

aula); 

• A burocracia para o 

auxílio de transporte que 

dificulta muito a saída 

escolar. 

 

de necessidades 

especiais; 

• Formação Continuada 

de professores; 

• Promoção de 

Atividades e Minicursos; 

• Instrumento de ensino 

para o professor; 

• Utilização de 

Planetários para o ensino 

formal; 

• Integração 

Universidade e a 

População; 

• Aproximar o ensino de 

ciências com os diversos 

contextos sociais; 

• Materiais para o 

público avaliar os ENF; 

• Conhecer os objetivos 

dos professores para a 

visitação; 

• ENF itinerantes; 

• Diálogo entre 

conhecimento científico 

e público infantil; 

• Melhor distribuição 

dos ENF pelo território 

brasileiro. 

BRETONES, P. S. Campinas/2006 

 

• Os professores, muitas 

vezes, carecem de 

formação básica e de 

conteúdos mínimos em 

relação ao ensino de 

temas astronômicos. 

Tendo em vista que um 

dos maiores problemas 

do ensino de Astronomia 

está na formação do 

professor. 

• A teoria da 

racionalidade prática 

como suporte teórico 

para um programa de 

formação em 

Astronomia, 

proporcionando a 

autonomia dos 

professores e o encontro 

da prática com a teoria.  

LEITE, C.  São Paulo/2006 • Dificuldade em 

encontrar cursos de 

Astronomia  

especialmente 

desenvolvidos para a 

formação dos 

professores de Ciências.  

Os cursos normalmente 

são virtuais. Os mais 

próximos, de  

natureza presencial, são 

os destinados ao público 

leigo. 

• A compreensão do 

conceito de espaço em 

sua dimensão cultural 

proporciona uma 

mudança de perspectiva 

em relação a este tema, 

em que  

a percepção de seu 

caráter de construção, ou 

seja, não natural como 

nos é  

comum pensar, abre a 

possibilidade de pensar 

neste tema como algo  

que também pode ser 

aprendido.  

LANGHI, R. Bauru/2009 • Formação de 

professores 

predominantemente 

• Aumentar a quantidade 

e a qualidade da 

produção de pesquisas 
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conteudista; 

 • Falha de abordagem 

de saberes disciplinares 

durante a formação 

inicial do professor, 

mais especificamente os 

de fundamentos de 

astronomia para os anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental; 

• Concepções 

alternativas em 

Astronomia; 

• Formação inicial 

limitada em astronomia 

dos docentes parece 

levá-los a algumas 

situações gerais de 

despreparo: sensação de 

incapacidade e 

insegurança ao se 

trabalhar com o tema; 

• A formação inicial da 

maioria dos professores 

de ciências ou de física é 

deficiente em conteúdos 

e metodologias de 

ensino em Astronomia; 

• Há carência de material 

bibliográfico disponível 

aos professores sobre 

este tema; 

• Há uma persistência 

dos erros conceituais em 

astronomia nos livros 

didáticos utilizados 

pelos professores; 

• Dissemina-se e 

reforça-se entre alunos, 

professores, 

comunidade, e a mídia 

sensacionalista, as 

concepções alternativas 

em Astronomia. 

 

sobre a educação em 

Astronomia no Brasil; 

• Aproveitar o potencial 

dos estabelecimentos 

dedicados ao ensino e a 

divulgação da 

Astronomia, numa 

aproximação das 

comunidades científica, 

amadora e escolar; 

• Utilizar metodologias 

de formação de 

professores que 

contribuam com 

resultados de pesquisas 

para a área; 

• Elaborar programas de 

educação continuada 

para professores sobre 

astronomia fundamental; 

• Estabelecer modelos 

formativos adaptáveis e 

contextualizados, que 

valorizem a experiência 

e a prática reflexiva dos 

professores, elaborando 

programas de formação 

continuada que levem 

em conta os resultados 

das pesquisas em ensino 

de Astronomia (que não 

sejam simplesmente 

cursos de curta duração) 

e criando grupos de 

estudos neste sentido; 

• Aproveitar as 

características e 

particularidades 

distintivas da 

Astronomia;  

• Atualizar os 

professores com 

informações precisas, 

coerentes e confiáveis 

com respeito a novas 

descobertas, conceitos, 

sugestões de atividades 

experimentais, mapa 

celeste mensal e 

informações sobre 

fenômenos astronômicos 

iminentes que podem ser 

trabalhados com os 

alunos, sob o formato de 
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um boletim mensal 

(impresso e/ou mídia de 

vídeo), enviado 

periodicamente sem que 

precisem buscá-lo ou 

procurá-lo. 

VIVEIRO, A. A.; 

DINIZ, R. E. S. 

 

São Paulo/2009. • Frequentemente, o 

conteúdo abordado 

durante uma visita desse 

tipo não é totalmente 

adequado aos objetivos 

de cada série e de cada 

professor; 

• Visita utilizada para 

complementação e/ou 

ilustração de conteúdos 

conceituais abordados 

em sala de aula. Além 

disso, em geral, somente 

o professor explorava a 

atividade, de forma 

isolada, sem interação 

com os demais docentes. 

Por mais que se fale em 

interdisciplinaridade, 

parece mesmo que ainda 

é escasso o diálogo entre 

as áreas. 

• Para superação dessa 

realidade, acredita-se 

que a formação inicial e 

continuada de 

professores possa 

colaborar na preparação 

docente para a adequada 

inserção de uma 

pluralidade de 

estratégias de ensino na 

prática pedagógica, 

incluindo as atividades 

de campo. Entretanto, 

mais que diversificar 

estratégias, é preciso 

trabalhar no sentido de 

explorá-las em toda sua 

potencialidade, 

proporcionando uma 

formação crítica que 

permita ao professor ter 

autonomia e iniciativa 

para superar entraves, 

procurando articular 

toda a equipe escolar, o 

que poderá favorecer 

também o 

desenvolvimento de 

programas de Educação 

Ambiental a partir das 

atividades de campo 

voltados à transformação 

da realidade. 

TERCI, D. B. L.; 

ROSSI, A. V.  

X ENPEC/2015. 

 

• A falta de formação ou 

de tempo disponível 

para pensar em todas as 

questões envolvidas 

numa atividade desta 

categoria, acaba 

desanimando e não 

fazendo uso destes 

espaços. 

• Devemos considerar a 

importância de um 

roteiro, claro e objetivo, 

mas também flexível 

para que não cerceie a 

criatividade nem a 

participação do 

estudante, que estão 

diretamente associadas 

com potencialidade 

positiva do uso dos 

espaços não-formais 

como meio educativo: a 

versatilidade de ações e 

a perspectiva de 

emocionar a inspirar 

para despertar o 

interesse para a 

construção do 

conhecimento, em um 

processo que não se 
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limita ao período da 

visita e pode (deve) ser 

realizado na escola antes 

e depois da visita. 

MARANDINO, M.  Caderno Catarinense de 

Ensino de Física/2001. 

 

• A falta de comunicação 

entre os espaços 

educativos tem sido bem 

evidenciada nas 

pesquisas, pois o ENF 

parece possuir sua 

própria cultura, sua 

estratégia de ensino, 

dinâmica, organização 

entre outras. 

Infelizmente essas 

especificidades não são 

de conhecimento do 

professor devido à falta 

de formação e 

informação sobre estes 

ambientes. 

 

• Reforça-se a 

importância de um 

investimento na 

formação de professores 

para que eles possam 

perceber as 

especificidades 

pedagógicas das escolas 

e dos espaços não 

formais de ensino. Pois é 

exatamente este o 

desafio e, ao mesmo 

tempo, a riqueza de 

experiências como esta, 

quando os alunos 

poderão vivenciar 

diferentes formas de 

interação com o 

conhecimento científico. 

Espaços não formais e 

escolas são ambientes 

sociais que possuem 

histórias, linguagens, 

propostas educativas e 

pedagógicas próprias. 

Socialmente são espaços 

que se interpenetram e 

se complementam 

mutuamente e ambos 

são imprescindíveis para 

formação do cidadão 

cientificamente 

alfabetizado. 

Fonte: Adaptado de Santana (2017, p. 24-30). 

 

 

2.6 O Modelo Contextual de Aprendizagem (MCA)  

 

O Modelo Contextual de Aprendizagem (MCA), proposto por Falk e Dierking (1992; 

2000), apresenta uma concepção de aprendizagem baseada em vários contextos, por exemplo, 

sociocultural, pessoal e físico. 

Nesse modelo de aprendizagem é fundamental que os professores, na educação 

científica formal e não-formal, favoreçam interações entre eles e os estudantes, entre os 

próprios estudantes, assim como entre eles com os guias, pois esse contexto sociocultural 

influencia sobremaneira a aprendizagem dos alunos (THORNBURGH, 2017). 
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Segundo Thornburgh (2017), caberá ao professor proporcionar um espaço favorável 

para o engajamento e aprendizado dos alunos. Estes deverão ser encorajados por seus mestres. 

Nessa atmosfera, é imprescindível também que o professor deixe a posição histórica de 

centralidade, detentor do saber, único e verdadeiro, e coloque-se no mesmo patamar dos 

alunos, na condição de colaborador, mediador, permitindo, assim, que cada aluno construa o 

seu conhecimento através das interações que ele estabelece. 

Não menos relevante, quanto ao contexto pessoal, é necessário também que o 

professor ao planejar visitações aos espaços não-formais de ensino, por exemplo, Planetários, 

leve em consideração os interesses pessoais dos alunos, baseado em seus conhecimentos e 

experiências anteriores, e, desse modo, possibilitar que os estudantes aprendam coisas novas a 

partir de suas vontades e motivações, pois estes fatores também exercem influência direta na 

aprendizagem (THORNBURGH, 2017). 

Plummer (2006) orienta que devemos sempre considerar o conhecimento prévio das 

crianças, pois isto exercerá influência direta sobre como elas interpretarão novas ideias. Nesse 

sentido, a autora explica que temos, primeiramente, que avaliar as ideias e conhecimentos que 

as crianças trazem consigo. Por conseguinte, planejarmos estratégias de ensino que favoreçam 

a conexão entre as antigas e novas ideias e, desse modo, que as mesmas possam promover 

mudanças conceituais, superar obstáculos epistemológicos. 

A pesquisadora complementa que para a assimilação de novas ideias também será 

necessário desenvolver nos indivíduos certas habilidades, tais como: a capacidade de 

descrever posições e direções, e perceber o movimento quase imperceptível de corpos 

celestes. 

Para ela, essas habilidades devem ser concebidas como pré-requisitos que podem 

afetar diretamente o que as crianças aprendem e também como podem ser usadas para 

melhorar as estratégias de ensino. Por fim, Plummer (2006) defende que um dos maiores 

desafios no desenvolvimento de um currículo para favorecer o aprendizado das crianças sobre 

os movimentos celestes aparentes é determinar que representações dos conceitos são 

realmente significativos e acessíveis às crianças. 

Thornburgh (2017) esclarece também sobre a importância do contexto físico na 

aprendizagem à luz do MCA. Para o autor, características como o tamanho, iluminação, 

visualizações, experiências proporcionadas, entre outras, bem diferentes de outros lugares que 

os indivíduos possam já ter conhecido, são fatores que favorecem o aprendizado dos alunos. 
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2.7 Saberes docentes 

 

Sabe-se que os saberes docentes influenciam diretamente na prática pedagógica dos 

professores. Diante disso, acredita-se que para uma análise mais refinada acerca do fazer 

docente dos professores, quanto aos saberes pedagógicos mobilizados por esses profissionais, 

especialmente na utilização de um Planetário como recurso metodológico para o ensino de 

Astronomia e Física, é preciso, inicialmente, realizar um estudo sobre o tema. 

Posto isso, será apresentado e discutido a seguir alguns trabalhos de renomados 

autores que tratam sobre a referida temática. Buscou-se, então, na literatura existente, 

conceitos, características, questionamentos, críticas, contribuições, dentre outros aspectos 

bastante relevantes para a análise das concepções dos professores obtidas na entrevista 

semiestruturada da presente dissertação de Mestrado. 

Por meio do estudo de alguns dos trabalhos de especialistas no assunto, por 

conseguinte destaca-se a síntese feita por Langhi (2009):   

 Saberes dos conteúdos a serem ensinados; 

 Saberes dos conteúdos pedagógicos; 

 Saberes didáticos dos conteúdos a serem ensinados; 

 Saberes curriculares; 

 Saberes dos contextos; 

 Saberes culturais; 

 Saberes sobre os alunos; 

 Saberes pessoais; 

 Saberes pré-profissionais; 

 Saberes experienciais da profissão docente; 

 Saberes profissionais gerais; 

 Saberes competenciais. 

Conforme Langhi (2009), os autores Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998) 

categorizam esses saberes competenciais, de acordo com o Quadro 4 abaixo:  
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Quadro 4 - Saberes docentes por Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998). 

Saberes Docentes Tardif (2002) Gauthier et al (1998) 

Saberes dos Conteúdos a 

serem ensinados 

 

 

Saberes Disciplinares 

 

 

Saberes Disciplinares Saberes didáticos dos 

conteúdos a serem 

ensinados 

Saberes Curriculares Saberes Curriculares Saberes Curriculares 

(Programa) 

Saberes dos conteúdos 

pedagógicos 

 

 

 

 

Saberes Experienciais 

Saberes das Ciências da 

Educação. (Disciplinas 

Pedagógicas) 

Saberes Pré-Profissionais Saberes da Tradição 

Pedagógica 

Saberes Experienciais da 

profissão Docente 

Saberes Experienciais 

(Jurisprudência individual) 

Saberes Profissionais 

Gerais 

Saberes da Ação 

Pedagógica (Jurisprudência 

pública) 

Saberes Culturais Saberes Culturais e Pessoais 

Saberes Pessoais  

Saberes sobre os Alunos   

Saberes sobre os 

Contextos 

  

Fonte: Langhi (2009, p. 76, apud SANTANA, 2017, p. 55). 

 

A seguir (Quadro 5, 6, 7 e 8), buscou-se apresentar uma definição destes saberes para 

segundo cada autor.  

 

Quadro 5 - Saberes disciplinares para Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998). 

Saberes disciplinares 

Tardif (2002) Gauthier et al. (1998) 

O Autor refere-se a esses saberes como 

sendo os definidos e selecionados pelas 

instituições de ensino, ou seja, são os 

saberes que correspondem aos diversos 

campos do conhecimento que são 

encontrados hoje como disciplinas, as 

“matérias”. 

São os conhecimentos produzidos pelos 

pesquisadores e cientistas a respeito do 

mundo, nas diversas disciplinas, sendo que, 

o professor não produz o saber disciplinar, 

mas utiliza-se deste conhecimento para 

ensinar. 

Fonte: Santana (2017, p. 56). 

 

Entende-se, portanto, que os saberes disciplinares representam o conhecimento 

disponível nas disciplinas, denominadas atualmente por componentes curriculares, 

organizadas por área do conhecimento. Vale ressaltar que os professores não constroem o 
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conhecimento do saber disciplinar, apenas fazem o uso deste conhecimento que fora 

produzido historicamente por cientistas e pesquisadores, ou seja, pelo meio acadêmico. 

 

Quadro 6 - Saberes curriculares para Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998). 

Saberes Curriculares 

Tardif (2002) Gauthier et al. (1998) 

Remetem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e mecanismos que a instituição 

de ensino organiza e categoriza os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados. 

Influenciados com modelos da cultura 

erudita e de formação para a cultura erudita 

(programas escolares). 

A instituição escolar é responsável por 

selecionar e organizar os conhecimentos, 

que julgam pertinentes, produzidos pela 

ciência e os transforma “corpus” que será 

ensinado nos programas escolares, sendo 

assim, o Professor deve conhecer o 

programa escolar já que as disciplinas 

sofrem inúmeras transformações para se 

tornarem um programa de Ensino. 
Fonte: Santana (2017, p. 56). 

 

No tocante aos saberes curriculares, estes, por sua vez, correspondem à construção do 

currículo escolar. Agora, neste caso, acredita-se que os professores têm uma maior 

participação em sua constituição, pois os documentos oficiais apresentam propostas de 

currículos, sendo estabelecida uma base comum, contudo, existe a possibilidade de escolha 

referente à parte diversificada. 

Com relação à parte diversificada, entende-se que desse modo é garantida a autonomia 

das escolas, de forma que a comunidade escolar tem poder de decisão para estabelecer o 

currículo a ser implementado, com sua estrutura e objetivos a serem atingidos. Através do 

currículo a comunidade escolar definirá o perfil de indivíduo que deseja formar, a fim de 

atender às exigências da sociedade contemporânea e ao mesmo tempo às necessidades de cada 

pessoa. 

Enquanto os saberes disciplinares contribuem para que o aluno se aproprie, sobretudo, 

do conhecimento científico, já os saberes curriculares possibilitarão também uma formação 

humana, crítica, cidadã, artística e cultural, onde os estudantes poderão seguir itinerários 

formativos diversos. Defende-se que o saber curricular contribuirá para que cada indivíduo 

realize o seu projeto de vida. 
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Quadro 7 - Saberes dos Conteúdos pedagógicos para Tardif (2002) e Gauthier et al. 

(1998). 

Saberes dos conteúdos pedagógicos 

Tardif (2002) Gauthier et al. (1998) 

Para o autor seriam os saberes da formação 

profissional que são apresentados como 

“doutrinas ou concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa”, ou 

seja, reflexões sobre a ação do professor 

que irão conduzir as atividades educativas. 

Já os autores consideram esses saberes 

como relativos ao: 

• sistema escolar: conselho, sindicato, carga 

horária; 

• desenvolvimento das crianças, as classes 

sociais, os estereótipos, a violência entre os 

jovens, à diversidade cultural. Ou seja, 

saberes que dizem respeito ao ambiente 

escolar. 

Fonte: Santana (2017, p. 57). 

 

Compreende-se, através das afirmações desses autores, que os saberes pedagógicos se 

fundamentam a partir das reflexões feitas pelos professores acerca das condições de trabalho, 

especialmente sociais. O professor deverá se reconhecer como parte de um todo, membro 

integrante de uma categoria, representado por um sindicado. Por meio do estudo de 

publicações em sua área de atuação profissional e discussões entre seus pares, ele poderá lutar 

por melhores condições em sua prática docente. 

O professor também encontrará inúmeras pesquisas sobre os fatores intra e 

extraescolares que interferem no processo ensino e aprendizado. Situações de violência, maus 

tratos, abandono, uso de drogas, preconceito, entre outros, infelizmente, fazem parte da rotina 

desses profissionais. Conhecer melhor sobre as causas e consequências de toda essa 

vulnerabilidade social possibilitará um melhor enfrentamento pelo professor, assim como pela 

comunidade escolar. 

A luta de classe, o enfrentamento social, uma maior conscientização política, podem 

proporcionar ao professor não somente uma melhor valorização profissional, mas também um 

espaço favorável ao ensino na escola. Reduzindo a influência negativa de fatores externos 

sobre o aprendizado dos alunos, acredita-se que os índices de rendimento escolar tenderão a 

melhorar, ter um incremento positivo. 
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Quadro 8 - Saberes Experienciais para Tardif (2002) e Gauthier et al. (1998). 

Saberes Experienciais 

Tardif (2002) Gauthier et al. (1998) 

São os saberes que se desenvolvem no 

decorrer do exercício das funções docentes 

e na prática da profissão e serão baseados 

no trabalho do dia-a-dia e no conhecimento 

do meio em que o professor está inserido. 

Estes saberes, para o autor, são 

incorporados à experiência individual e 

coletiva, criando-se hábitos de “saber-

fazer” e de “saber-ser”. 

Para os autores, o professor vive muitas 

experiências das quais geram inúmeras 

aprendizagens construindo assim o saber 

experiencial do docente, no entanto, estas 

experiências acabam ficando restrita à sala 

de aula recebendo julgamentos privados 

elaborados ao longo do tempo uma espécie 

de jurisprudência individual composta por 

estratégias de “como fazer”.  Estes 

julgamentos e as razões nas quais ele se 

baseia nunca são conhecidos nem testados 

publicamente. 
Fonte: Santana (2017, p. 57). 

 

Percebe-se, desse modo, que os saberes experienciais são o conhecimento em ação. 

Sabe-se que o indivíduo obtém uma formação pedagógica na Universidade. Ele tem à 

disposição diferentes cursos de licenciatura a escolher. Mas essa sua formação é 

complementada na própria escola, em sua prática docente, no seu trabalho diário. 

Entretanto, Gauthier et al. (1998) advertem que essas experiências vivenciadas 

diariamente pelos professores, reconhecidas por estes autores como saberes experienciais, não 

são analisadas cientificamente, baseadas apenas em hipóteses não testadas, muito menos 

validadas, faz com que se constituam, portanto, como um fator limitante. 

Pode-se destacar também outra ressalva quanto aos saberes experienciais. Tardif 

(2002) defende que, além dos mesmos não serem sistematizados, fundamentados em teorias, 

esses saberes não buscam entender e conhecer melhor a prática docente, formam apenas um 

conjunto de representações por meio das quais os professores direcionam sua prática diária, o 

seu fazer pedagógico, em todos os seus aspectos. 

Constata-se, então, que Tardif (2002) categoriza as questões de saberes práticos como 

saber experiencial, entretanto, Gauthier et al. (1998) estabelecem divisões de alguns saberes 

relacionados com a experiência da prática docente, que podem auxiliar significativamente na 

análise dos resultados desta Dissertação:  

 

• Saber da Tradição Pedagógica 

Para os autores estaria relacionado com as práticas herdadas, ou seja, desde as 

recordações que temos da nossa infância como também parte do cotidiano das 

escolas atuais. É o saber das aulas que transparece numa espécie de intervalo da 

consciência, nessa perspectiva, cada um tem uma representação da escola que o 

determina antes mesmo de ter frequentado um curso de formação de professores na 

universidade.  
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• Saber da Ação Pedagógica 

É o saber experiencial dos professores a partir do momento em que se torna público 

e que é testado pelas pesquisas realizadas em sala de aula. Os julgamentos dos 

professores e os motivos que lhes servem de apoio, podem ser comparados, 

avaliados, pesados a fim de estabelecer regras de ação que serão conhecidas e 

aprendidas por outros professores. Os resultados das pesquisas sobre o saber da ação 

pedagógica poderiam contribuir enormemente para o aperfeiçoamento da prática 

docente (SANTANA, 2017, p. 58). 
 

É possível constatar, por meio de pesquisas, que os saberes pedagógicos são, no 

momento, a forma que menos evoluiu quando comparado com os demais tipos, apesar de ser 

considerado por inúmeros autores como o mais relevante para a profissionalização do 

professor. Acredita-se que dificilmente haverá profissionalização do ensino enquanto essa 

questão não for revista. Portanto, é mais do que urgente que mais pesquisas abordem o 

assunto, que servirão de fundamentação para prática do professor, assim como para a sua 

valorização profissional. 

Vejamos o que Santana (2017, p. 58) declara sobre o assunto: 

 

Os saberes da ação pedagógica legitimados pelas pesquisas são, atualmente, o tipo 

de saber menos desenvolvido no reservatório de saberes do professor e também, 

paradoxalmente, o mais necessário para a profissionalização do ensino. Não poderá 

haver profissionalização do ensino enquanto esse tipo de saber não for mais 

explicitado, visto que os saberes da ação pedagógica constituem um dos 

fundamentos da identidade profissional do professor (SANTANA, 2017, p. 58). 

 

Nesse sentido, indica-se uma formação continuada para os professores, que seja 

proporcionada pela rede pública na qual pertençam, como forma de política de valorização do 

magistério. Vale frisar também que essa formação continuada deve possibilitar aos 

professores não apenas o desenvolvimento de competências, saberes técnicos, mas a 

apropriação de saberes e conhecimentos, estes relacionados aos saberes pedagógicos, que o 

professor seja protagonista da construção do conhecimento. 

Enquanto o professor não tiver a devida fundamentação para a sua prática docente, ele 

continuará recorrendo ao senso comum, às experiências vivenciadas no dia a dia, permanecerá 

fazendo o uso de saberes que poderão limitar a sua prática, ao mesmo tempo que não o 

diferenciará de um cidadão comum, ou quase nada (GAUTHIER et al., 1998). 

Diante do exposto, reitera-se a necessidade de mais pesquisas acerca da prática 

docente, assim como de suas concepções de ensino, pois, entende-se que para discutir sobre o 

ensino sem antes investigar o contexto dos docentes, desde sua formação e na própria escola, 

representará um erro. 
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Somente ao estudar sobre a realidade da docência, especialmente no Brasil, será 

possível identificar lacunas que acabam limitando o ensino, e, a partir disso, traçar estratégias 

para suprir a necessidade desses profissionais por meio de uma formação continuada. 

Desse modo, entende-se que a utilização de uma Planetário para o ensino de 

Astronomia também está associada aos saberes docentes, portanto, buscou-se analisar as 

concepções dos professores relacionadas aos seus saberes, por meio de visitas a esses espaços. 

Espera-se identificar algumas dificuldades desses profissionais ao fazerem uso desse recurso 

metodológico, assim, discutir estratégias para potencializar a sua utilização. 

 

2.8 Planetário 

 

Diversos trabalhos tratam a Astronomia como uma das ciências que mais tem 

fascinado a humanidade, desde os primórdios das civilizações. O interesse em compreender 

os fenômenos celestes resultou num grande progresso científico e tecnológico nesta área. 

Portanto, a necessidade de equipamentos que atendam à curiosidade dos indivíduos sobre 

conceitos a ela voltados e até mesmo que facilitem a sua aprendizagem científica se evidencia 

sobremaneira.  

São encontrados atualmente vários métodos disponíveis para estes fins, tais como: 

softwares desenvolvidos para a confecção de cartas celestes, ou para a representação dos 

movimentos planetários, simuladores, livros e documentários de divulgação científica, entre 

outros. Verificam-se também ambientes que proporcionam uma série de experiências 

relacionadas a esta área, pouco evidenciadas nas salas de aulas tradicionais, onde os 

professores utilizam basicamente como recursos o pincel e o quadro branco.  

Nesse sentido, os Planetários destacam-se por possibilitar a reprodução da esfera 

celeste, por meio de um equipamento óptico, que projeta em um teto abobadado as estrelas e 

sua aparente disposição no céu, os planetas e outros objetos celestes. Nele é possível abordar 

conceitos como a identificação das estrelas e localização geográfica por meio delas, os 

movimentos da Terra, bem como o movimento aparente dos astros na esfera celeste, os dias e 

as noites, as estações do ano, os satélites naturais, formação do Universo, entre outros 

(ROMANZINI; BATISTA, 2009). 

Os primeiros Planetários surgiram da necessidade e curiosidade humanas de se 

compreender a natureza celeste. Um dos mais antigos modelos de Planetário é 

representado pela figura de Atlas carregando nas costas um globo celeste com as 

constelações gravadas em sua superfície (ROMANZINI, 2011, p. 22). 
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A seguir, verifica-se na Figura 1 a referida imagem citada pela autora: 

Figura 1 - Escultura de Atlas carregando sobre suas costas a esfera celeste. 

 

 

 

 

 

Fonte: Ciência em Portugal12 

Por sua vez, os Planetários de Projeção (os atualmente utilizados) foram 

introduzidos no mercado pela empresa alemã Carl Zeiss Jena.  Em 1923 foi lançado 

o primeiro deles, chamado Mark I, projetado pelo cientista Walther Bauersfeld, nos 

laboratórios de pesquisa da própria Fundação Carl Zeiss Jena. Esse projetor utilizava 

um sistema óptico-mecânico bastante complexo para projetar imagens simuladas do 

céu, numa superfície hemisférica (cúpula) de 9,8m de diâmetro (ROMANZINI, 

2011, p. 22). 

 

Romanzini (2011, p. 23) ressalta ainda que: 

 

O sucesso desse instrumento foi tamanho que diversos Planetários passaram a ser 

inaugurados em todo o mundo. Atualmente, a empresa possui um catálogo de 

projetores de tecnologia avançada, que proporcionam maravilhosos espetáculos 

virtuais (ROMANZINI, 2011, p. 23). 

 

No tocante ao surgimento dos Planetários no Brasil, é possível encontrar: 

 
A maioria dos Planetários brasileiros surgiu na década de 1960, por acordos 

comerciais do Brasil com a Alemanha Oriental, que trocou equipamentos de 

projeção para sanar uma dívida com o país oriunda da compra de café. Um deles foi 

enviado a São Paulo, instalado no Parque do Ibirapuera, São Paulo. Era um Modelo 

Oberköchen Mark III para uma cúpula de vinte metros de diâmetro, com capacidade 

para 250 pessoas (MARTINS, 2009, apud ROMANZINI, 2011, p. 23).  

 

Romanzini (2011, p. 23) destaca ainda que: “Os outros dois equipamentos foram 

instalados na Paraíba e no Paraná. A partir da década de 1970 foram inaugurados os 

Planetários de Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), 

Brasília (DF) e João Pessoa (PB)”. 

A autora discorre também que: 

Com o crescimento do número de Planetários no Brasil após esse início, foi fundada 

em 1996 a Associação Brasileira de Planetários (ABP), que promove até os dias 

atuais a integração entre os Planetários brasileiros. Além disso, a Associação 

                                                           
12 A Estrela de Cabral. Disponível em:< http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e15.html>. Acesso em: 20 mai. 

2018. 
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Brasileira de Planetários também se conecta com Planetários de outras regiões do 

mundo por meio da Organização Ibero-Americana de Planetários (OIP) e da 

International Planetarium Society (IPS). De acordo com dados atualizados da 

Associação Brasileira de Planetários (acesso em 11/03/2011), no Brasil existem em 

torno de 28 Planetários fixos e 4 móveis (ROMANZINI, 2011, p. 23). 

 

De acordo com dados atualizados da Associação Brasileira de Planetários (ABP), no 

Brasil existem em torno de 28 Planetários fixos e 4 móveis (APÊNDICE A).    

Para Romanzini e Batista (2009), os Planetários podem ser considerados espaços 

multidisciplinares de aprendizagem. Neles podemos associar assuntos ligados à Geografia 

Artes, Matemática, Música, História, Química, entre outros. A aprendizagem pode ocorrer por 

livre escolha como pela formal, pois servem como apoio aos professores em suas aulas. As 

autoras ressaltam ainda que o ambiente dos Planetários é diferenciado, normalmente 

constituído de confortáveis poltronas reclináveis, que permitem a visualização da cúpula, 

além do som ambiente, que caracteriza um cenário espacial. 

Elas acrescentam ainda que as apresentações podem ser tanto gravadas como narradas 

ao vivo, varia de acordo com o interesse dos espectadores, e cada uma delas aborda diferentes 

temas, geralmente relacionados à Astronomia, mas que abrangem também conceitos 

encontrados em outras disciplinas. As imagens adicionais (detalhes dos planetas, personagens 

e outros) podem ser reproduzidas por projetores de slides, multimídias, ou ainda pelos 

Planetários Digitais.  

As autoras frisam que os Planetários oferecem espetáculos que chamam a atenção de 

crianças, jovens e adultos, especialmente por proporcionar uma visão de céu noturno que não 

se tem nos dias atuais, devido à poluição visual. Em seu trabalho, elas levantaram que no 

Brasil existem em torno de 32 Planetários fixos, sendo a grande maioria deles encontrados nas 

regiões sudeste e sul.  

Sobre a utilização de um Planetário, Mees (2004, p. 50-51) argumenta em seu 

trabalho: 

 

A visita ao Planetário da UFRGS, teve como objetivo propiciar ao aluno outra 

perspectiva de “contato” com o Universo através de um programa de planetário, e, 

também, a possibilidade de conversar pessoalmente com profissionais ligados à 

Astronomia. Assistimos ao programa de planetário, “O Cosmos” que, entre outras 

coisas, apresentou o Sistema Solar e astros notáveis da nossa galáxia. Com as 

atividades já desenvolvidas pelos alunos, a culminância na visita ao Planetário, 

agregou mais conhecimento e também uma capacidade muito maior de compreensão 

do programa assistido (MESS, 2004, p. 50-51). 

 

Por conseguinte, Romanzini (2011, p. 27) esclarece sobre o caráter interdisciplinar da 

Astronomia: 
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Ela se inter-relaciona com a Geografia ao se estudar os conceitos de latitude, 

longitude, pontos cardeais e geologia; com a Química e a Biologia quando se 

buscam informações sobre a composição química de planetas e demais corpos 

celestes, bem como sobre a origem e evolução do Universo e também na 

investigação de exoplanetas e de possibilidade da existência de vida extraterrestre de 

qualquer espécie; na Matemática, podemos associar a Astronomia no estudo de 

trigonometria esférica e geometria; aliada à História pode-se desvendar alguns dos 

episódios que marcaram a evolução da Física e da Astronomia, como a criação do 

telescópio e seu uso para fins astronômicos e a corrida espacial. Leis e teorias 

explicadas pela Física são essenciais para a compreensão da disposição dos corpos 

celestes e seus movimentos, bem como para compreender a dinâmica de objetos 

descobertos recentemente (ROMANZINI, 2011, p. 27). 

 

Ou seja, são muitas as possibilidades de assuntos de outras disciplinas que podem ser 

associados à Astronomia. Nesse sentido, por meio desse relevante caráter interdisciplinar, 

pode-se utilizar o Planetário para atender às necessidades de públicos diversos, com diferentes 

expectativas. 

 

Para isso, é importante que sejam oferecidas atividades para diferentes faixas etárias, 

e também que exista uma relação dessas atividades com os objetivos escolares, que 

se pode ser alcançada pela comunicação entre os professores e os profissionais do 

Planetário (BARRIO, 2010, apud ROMANZINI, 2011, p. 28). 

 

Bishop (1979, apud ROMANZINI, 2011, p. 28) complementa que: 

 

[...] na cúpula dos Planetários pode-se visualizar qualquer assunto que envolva o 

aspecto do céu em três dimensões, ao contrário dos diagramas bidimensionais 

usados nas salas de aula, que enfatizam uma perspectiva de fora da Terra. Esses 

ambientes também proporcionam conforto aos visitantes e a vantagem da 

independência de condições climáticas para eventuais observações, sem contar que é 

possível reproduzir o céu de qualquer época e lugar da Terra (BISHOP, 1979, apud 

ROMANZINI, 2011, p. 28). 

 

Contudo, deve ser feito um alerta, para a ampliação das potencialidades de um 

Planetário, é preciso estabelecer estratégias de ensino e aprendizagem, vislumbrando trabalhar 

de forma eficiente o tema a ser abordado, e que, desse modo, os alunos possam desenvolver as 

competências e habilidades desejadas pelo currículo, sobretudo pelo professor. 

Partindo desse pressuposto, com essa preocupação, Romanzini (2011), em seu 

trabalho de dissertação, cujo título foi “Construção de uma sessão de cúpula para o ensino de 

física em um planetário”, utilizou as bases de intervenção da Didática das Ciências, propostas 

por Sanchéz Blanco e Valcárcel Pérez (1993), para promover um modelo de prática de ensino: 

as chamadas unidades didáticas. Os alicerces dessas abordagens são:    

I.   Análise científica; 

II.   Análise didática; 

III.   Seleção de objetivos; 

IV.   Seleção de estratégias didáticas; 
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V.   Seleção de estratégias de avaliação.  

A seguir, entende-se as razões da pesquisadora pela necessidade da adoção de uma 

abordagem didática validada como um modelo de prática de ensino: 

 

[...] uma das muitas perguntas que os preocupa é “como discorrer de forma eficiente 

sobre determinado tema, proporcionando condições para que os alunos aproveitem 

grande parte dele e desenvolvam habilidades que os capacitem a refletir sobre o que 

aprendem? ”. 

Essa preocupação foi um dos fatos que deu origem ao desenvolvimento de uma 

linha de investigação científica em torno dos problemas e necessidades de ensino e 

aprendizagem de Ciências: a Didática das Ciências. Atualmente diversas pesquisas 

vêm sendo realizadas nesse ramo com objetivo de elaborar novas estratégias de 

ensino e aprendizagem que fortaleçam a alfabetização científica (ROMANZINI, 

2011, p. 30). 

 

   Ademais, a autora salientar também que: 

 

Acreditamos que esse tipo de abordagem aplicada em um ambiente não-formal de 

ensino pode ser uma forma eficiente de auxiliar no processo de ensino de conteúdos 

científicos diversos, fortalecendo o interesse dos alunos em conhecer ou se 

aprofundar no tema em questão. Visando um melhor desempenho da abordagem 

proposta, aliamos à ela uma contextualização histórica [...] (ROMANZINI, 2011, p. 

31). 

 

Por meio desse relato, infere-se também a importância de se trabalhar os conteúdos 

científicos por meio de uma abordagem histórica contextualizada, pois muitos autores 

defendem que essa estratégia facilita a compreensão dos assuntos estudados. Acredita-se que 

os conceitos científicos fazem parte de uma construção histórica, um processo 

epistemológico. 

Batista (2004), na contramão dos princípios tradicionalistas, ainda muito evidentes na 

educação brasileira, especialmente no ensino dos conceitos científicos, defende que o 

conhecimento físico deve ser compreendido como um “processo de construção, que se dá 

guardando uma estrita relação com a própria evolução humana, plena de racionalidade, mas 

também de conflitos, impasses, saltos e cortes conceituais” (BATISTA, 2004, p.463, apud 

ROMANZINI, 2011, p. 31). 

“Uma das maneiras de se buscar a essência dessa natureza mais próxima da realidade 

humana é a inserção da História da Ciência nos currículos escolares” (ROMANZINI, 2011, p. 

34). 

Romanzini (2011, p. 34) adverte ainda que: “Porém, mesmo apresentando vários 

argumentos a favor da implantação da História da Ciência como suporte para o Ensino de 

Física, é ainda tímida sua influência na sala de aula”. 

A autora defende que: 

 



70 

 

Uma análise histórica adequada desmistifica a ideia de que a Ciência é atemporal, 

estando sim passível a constantes mudanças, em consonância com os aspectos 

associados ao cenário em que ela se insere. Para o ensino de Ciências, essa 

contribuição é extremamente válida, direcionando o estudante a buscar uma visão 

mais ampla de como se constrói o conhecimento científico (ROMANZINI, 2011, p. 

32). 

 

Tal reflexão reforça a teoria de Bachelard, que sustenta que a evolução do 

conhecimento científico se dar por meio de rupturas, pois a ciência não é estática, não existe 

verdade absoluta. Obstáculos epistemológicos são superados através da racionalidade 

humana, através de conflitos de ideias, pensamentos, verdades colocadas à prova. 

Autores apontam que o Planetário possibilita que os alunos questionem suas ideias 

iniciais sobre a composição e movimentos dos corpos celestes, ou seja, repense suas 

concepções acerca do universo. Para Bachelard (2006), as ciências físicas e químicas, no 

mundo contemporâneo, caracterizam-se como a superação do pensamento sobre o 

conhecimento vulgar. O domínio da reflexão sobre a percepção. 

Quanto à estruturação de uma unidade didática, alicerçada no modelo de Sanchéz 

Blanco e Valcárcel Pérez (1993), apresenta-se a seguinte descrição:   

I. Análise Científica 

 

A análise científica é a etapa na qual se determina o conteúdo científico a ser 

abordado na seqüência. Para a seleção do conteúdo científico a ser abordado na 

unidade didática, buscamos responder algumas perguntas norteadoras: O que é? Por 

que ocorre desse modo? O que esse conhecimento pode explicar? (ROMANZINI, 

2011, p. 40). 

 

Em seu trabalho de dissertação, Romanzini (2011, p. 40-41) aponta as razões que 

determinaram a escolha do conteúdo científico que foi trabalhado em sua pesquisa: 

 

A primeira questão nos remeteu a um conteúdo de caráter descritivo, que fornecesse 

informações a respeito de propriedades e características associadas do mesmo. 

Assim, a unidade didática por nós proposta forneceu informações a respeito dos 

tipos de telescópios existentes, suas funções e as possibilidades que esses 

instrumentos oferecem para o progresso da Ciência. 

Já em relação à segunda questão, devemos ir além de aspectos perceptivos, ou seja, 

deve-se criar condições de explicar os fenômenos envolvidos, que são obtidas com a 

seleção de teorias e modelos apropriados. Nesse caso, consideramos que a Óptica 

poderia fornecer subsídios que nos permitissem alcançar esse patamar, ao oferecer 

leis e princípios que expliquem com maior riqueza de detalhes o princípio de 

funcionamento dos telescópios. Dessa forma, associamos à unidade didática 

apresentada em nossa pesquisa conceitos de Refração, Reflexão, características das 

lentes e espelhos esféricos (ROMANZINI, 2011, p. 40-41). 

 

II. Análise Didática. 

Após escolhidos os conceitos a se abordar, é preciso adequar a unidade didática aos 

alunos (SANCHÉZ BLANCO; VALCÁRCEL PÉREZ, 1993). Nessa etapa propõe-se uma 
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investigação sobre os conhecimentos prévios dos alunos para um melhor planejamento da 

atividade.   

Romanzini (2011, p. 41), por conseguinte, detalha como foi realizada essa etapa em 

seu trabalho: 

Por meio dos questionários pré-atividade tivemos acesso a alguns conhecimentos 

anteriores dos alunos participantes, porém consideramos somente o fato de os alunos 

(ou a grande maioria deles) possuírem um contato anterior com princípios da Óptica 

Geométrica antes da atividade no Planetário. Isso porque a sessão de cúpula por nós 

proposta foi gravada em estúdio, o que nos impossibilitou direcioná-la para cada 

tipo de aluno presente, já que tivemos seis turmas participantes (ROMANZINI, 

2011, p. 41). 

 

III. Seleção de Objetivos. 

Os objetivos da unidade didática devem estar explícitos tanto para os promotores dessa 

como para os participantes, e também precisam estar em coerência com o conteúdo 

selecionado (SANCHÉZ BLANCO; VALCÁRCEL PÉREZ, 1993). 

O mais importante deles é tornar o ensino de Ciências mais significativo para os 

alunos, além de possibilitar que esses desenvolvam habilidades tais como estabelecer relações 

entre os conceitos científicos e seu cotidiano e desenvolver a criticidade em relação ao que 

aprendem (SANCHÉZ BLANCO; DE PRO BUENO; VALCÁRCEL PEREZ, 1997). 

No que se refere aos objetivos, em sua pesquisa de mestrado, Romanzini (2011, p. 41-

42) elucida que: 

 

O tema escolhido para essa unidade didática objetivou proporcionar uma reflexão 

acerca da natureza evolutiva da Ciência, em que aspectos positivos e negativos 

fossem apresentados de maneira a situar o conhecimento científico como passível de 

mudanças e repleto de situações de conflitos. Dessa forma, esperou-se que os alunos 

capturassem a natureza humana, social e histórica do conhecimento científico. Outro 

objetivo almejado nessa unidade didática foi que a mesma proporcionasse situações 

em que conceitos científicos fossem vistos pelos alunos de maneira mais clara, 

fazendo para isso uma relação entre esses conceitos e situações reais, buscando dar 

sentido ao pensamento científico e atenuando suas ligações com a vida dos alunos 

(ROMANZINI, 2011, p. 41-42). 

     

IV. Seleção das Estratégias Didáticas 

Nessa etapa de construção da unidade didática é dada uma atenção especial à seleção 

de abordagens didáticas que sejam adequadas aos objetivos propostos (SANCHÉZ BLANCO; 

VALCÁRCEL PÉREZ, 1993). 

Romanzini (2011, p. 42) também esclarece acerca dessa fase: 

 

São escolhidas então as tarefas que serão dirigidas aos professores e aos alunos, os 

materiais utilizados, o local onde ocorrerá a atividade, enfim, esse é o momento de 

analisar os fatores pedagógicos envolvidos na atividade.  O local da atividade, como 

já mencionado anteriormente, foi o Planetário de Londrina. Nesse ambiente tivemos 

a oportunidade de gerar momentos diferenciados para que os alunos tivessem um 
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contato mais acessível com os conceitos em questão. O papel dos alunos como 

agentes interagindo com o meio foi mantido, sendo que os mesmos foram motivados 

a questionar e manipular objetos, buscando com isso uma ligação entre conceito 

abstrato e realidade. A atividade proposta foi a sessão de cúpula [...] (ROMANZINI, 

2011, p. 42). 

 

Percebe-se nessa etapa a relevância do planejamento minucioso da atividade a ser 

realizada pelo professor com seus alunos. O professor deve estar atento para todos os detalhes 

da atividade, por exemplo, o material que será utilizado pelos alunos, as características do 

local onde será realizada a atividade, as potencialidades e limitações desse ambiente. Ele 

também deve estabelecer condições favoráveis para a interação dos estudantes, entre eles 

próprios, e com os objetos a serem manipulados. 

V. Seleção das Estratégias de Avaliação. 

Por fim, selecionam-se as estratégias de avaliação. É feito um levantamento do avanço 

dos conhecimentos pelos alunos e também evolução da unidade didática. 

Romanzini (2011, p. 42), por fim, explicita quais foram as estratégias de avaliação 

adotadas em sua pesquisa. 

 

Para a unidade didática aqui proposta utilizamos questionários, aplicados antes e 

após a atividade, que constaram de perguntas conceituais e de caráter pessoal. Eles 

estão descritos no item abaixo e foram estruturados de tal forma que nos 

permitissem realizar uma análise comparativa das respostas dos alunos. Por meio 

dessa análise comparativa, esperamos levantar indícios de que uma sessão de cúpula 

pudesse fornecer algum tipo de subsidio para o ensino de conceitos físicos 

(ROMANZINI, 2011, p. 42). 

 

Após essa descrição detalhada de uma estruturação didática, alicerçada no modelo de 

Sanchéz Blanco e Valcárcel Pérez (1993), reitera-se aqui a preocupação levantada no trabalho 

de Santana (2017) acerca de uma melhor utilização das potencialidades de um Planetário. 

Verificou-se no trabalho de Santana (2017) que as visitas aos ENF, por exemplo, aos 

planetários, são tratadas como meros passeios. Percebe-se a inexistência de um planejamento 

por parte do professor para essas visitações. Geralmente o que é estudado nesses locais não 

terá continuidade na escola, limita-se somente à visita. Tal fato se deve principalmente à falta 

de conhecimento metodológico e teórico, proveniente de uma má formação básica no ensino 

de Astronomia. 

O Planetário utilizado como objeto de estudo nesta pesquisa foi o Planetário Rubens 

de Azevedo, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza - Ceará. 

Um complexo cultural de 30 mil metros quadrados que abriga museus, teatro, cinemas, 

auditórios, espaços para exposições, anfiteatro, passarelas, bares e restaurantes. 
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O Planetário Rubens de Azevedo era equipado com projetores marca Carl Zeis modelo 

Skymaster ZKP4 com Space Gate Quinto e Sistema PowerDome. Todos os equipamentos 

foram fabricados pela empresa alemã Carl Zeiss AG, inventora do Planetário, e há mais de 80 

anos detém a tecnologia dos melhores Planetários do mundo. 

Os equipamentos são controlados por um conjunto de 8 computadores de última 

geração que permitem a exibição de imagens de alta qualidade em projeção FULL DOME 

(em toda a cúpula - 360º x 180º). A projeção de estrelas pelo ZKP4 é feita por tecnologia de 

fibras ópticas (patente mundial da Carl Zeiss), que reproduz com bastante fidelidade o Céu 

estrelado, imitando o Céu de uma cidade sem poluição luminosa. 

O sistema de som é digital, surround sound com 6 canais, mesa de som digital com 24 

canais e caixas acústicas que direcionam o som por toda a cúpula hemisférica. Coberto por 

uma cúpula de 11 metros de diâmetro abrangendo uma área total de 78m², o ambiente do 

Planetário obedece aos mais rigorosos critérios de segurança e conforto. 

Com capacidade de 80 lugares sentados, em ambiente refrigerado, espaços reservados 

para pessoas portadoras de necessidades especiais, o Planetário Rubens de Azevedo atua no 

binômio turístico-pedagógico, oferecendo o que há de melhor em entretenimento e inovação 

no ensino. 

Após 11 anos trabalhando com o Planetário marca Carl Zeiss AG, modelo Skymaster 

ZKP3, o Planetário Rubens de Azevedo é reinaugurado com equipamentos de última geração 

- os projetores marca Carl Zeis AG, modelo Skymaster ZKP4 com Space Gate Quinto e 

Sistema PowerDome. 

A reinauguração ocorreu às 19h do dia 30 de junho de 2010 e, a partir dessa data, o 

Planetário Rubens de Azevedo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura passou a ser o 

mais moderno do Brasil.13 

Em 2017, o Planetário Rubens de Azevedo passou novamente por reformas. Ficou 

fechado para visitações por pouco mais de um ano, sendo reaberto no dia 20/09/2018 com 

novidades na programação e modernização tecnológica de sua estrutura. A reabertura 

apresentou ao público equipamento de última geração: o planetário marca Zeiss, modelo 

Skymaster ZKP4 LED com projetores digitais VELVET DUO de alta resolução. Ele foi 

                                                           
13 Planetário Rubens de Azevedo. Disponível em:  

< https://www.planetariorubensdeazevedo.com.br/institucional>. Acesso em: 08 jul. 2018. 
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adquirido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará 

(Secitece), através de convênio com a empresa alemã Carl Zeiss AG.14 

 

Figura 2 – Espaço interno atual do Planetário Rubens de Azevedo 
 

 
Fonte: Dragão do Mar de Arte e Cultura.15 

 

Figura 3 – Espaço externo atual do Planetário Rubens de Azevedo 

 

 
Fonte: Dragão do Mar de Arte e Cultura.16 

 

As concepções dos professores sobre as visitas escolares ao Planetário foram 

interpretadas seguindo os princípios da Análise de Conteúdo. Método que será explicitado 

posteriormente neste trabalho. 

Acredita-se que a estruturação didática, citada anteriormente no trabalho de 

Romanzini (2011), pelos bons resultados obtidos pela mesma, apresenta-se como uma valiosa 

estratégia de ensino com o uso de Planetário. 

 

                                                           
14 Planetário Rubens de Azevedo. Disponível em: <http://www.dragaodomar.org.br/planetario>. Acesso em: 11 

dez. 2018. 
15 Planetário Rubens de Azevedo. Disponível em: <http://www.dragaodomar.org.br/planetario>. Acesso em: 11 

dez. 2018. 
16 Planetário Rubens de Azevedo. Disponível em: <http://www.dragaodomar.org.br/planetario>. Acesso em: 11 

dez. 2018. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) 

 

Conforme Moreira e Masini (1982, p. 7), “a ideia central da teoria de Ausubel é a de 

que o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

sabe”. Nesse sentido, é imprescindível que os professores levem em consideração esse 

aspecto, ou seja, ter como ponto de partida o que o aluno traz de conhecimento consigo, 

mesmo que seja baseado em senso comum. 

É notório que a aprendizagem significativa é o conceito mais conhecido e importante 

da teoria de David Ausubel. Para ele, a “aprendizagem significativa é um processo pelo qual 

uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo” (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 7). Com o intuito de esclarecer ainda mais esse 

pensamento, vejamos o que Moreira e Masini (1982, p. 7-8) explicitam sobre o assunto: 

 

Ou seja, neste processo a nova informação interage com uma estrutura de 

conhecimento específica, a qual Ausubel defini como conceitos subsunçores ou, 

simplesmente, subsunçores (subsumers), existentes na estrutura cognitiva do 

indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se 

em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. 

Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo 

altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais 

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

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

conceitos que são abstrações das experiências do indivíduo (MOREIRA; MASINI, 

1982, p. 7-8). 

 

Na Astronomia pode-se usar como exemplo de subsunçor o conceito de força 

gravitacional, que é responsável pela queda dos corpos na superfície da Terra. Vale salientar 

que este mesmo conceito servirá para os alunos compreenderem porque o nosso Planeta gira 

em torno do Sol, como os planetas interagem entre si, e até mesmo para tentar explicar sobre a 

existência da matéria escura. 

 Portanto, através da observação de um corpo caindo, por exemplo, o caderno de um 

aluno, poderão os estudantes associarem a força que puxa este objeto para o “chão” (mais 

precisamente para o centro da Terra), com a força exercida entre os planetas, entre as estrelas. 

A queda do caderno será para o aluno o seu conhecimento inicial, que Ausubel denominou de 

conhecimento prévio. 

Mas, para que para a compreensão da força gravitacional exercida entre corpos 

celestes seja verdadeiramente efetivada, que ocorra de fato, será necessário que este novo 
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conhecimento seja ancorado no que o aluno já sabia, que a mesma força capaz de levar um 

objeto ao chão também atua entre corpos que estão no céu, bem distante de nós, que muitas 

vezes são vistos apenas por meio de instrumentos de observação, por exemplo, lunetas e 

telescópios. 

É interessante explicitar que o exemplo utilizado anteriormente trata sobre a gravidade 

por meio da concepção de Isaac Newton, em que matéria atrai matéria. Newton explicava a 

força da gravidade como sendo uma interação que ocorre entre os corpos distantes. 

Entretanto, pode-se também citar um exemplo que explore o conceito de gravidade sob a 

visão de Albert Einstein. 

Para ele, em sua Teoria da Relatividade Geral, a gravidade é explicada por meio da 

deformação do espaço provocada por uma massa, por exemplo, um planeta no universo. 

Pode-se realizar uma experiência simples, utilizando um tecido e uma bola de futebol, que 

possibilitará a compreensão do aluno acerca da gravidade na concepção de Einstein. 

Um grupo de alunos, sob a orientação do professor, poderia estender o tecido na 

posição horizontal, seguro em suas extremidades pelos estudantes. A seguir, coloca-se a bola 

sobre o tecido. É possível observar uma deformação causada no tecido pela presença da bola. 

Acredita-se que essa experiência poderá servir como conhecimento prévio para o estudo da 

Teoria da Relatividade Geral. 

Para a compreensão desta teoria de Einstein, o aluno deverá ancorar a nova 

informação, a deformação do universo causada pelos planetas, assim como por outros corpos 

celestes, em seu conhecimento prévio, a deformação de um tecido provocada pela presença de 

um objeto sobre o mesmo. Segundo Ausubel, o conhecimento anterior é imprescindível para a 

assimilação de novos conceitos. 

É importante destacar que se utilizou aqui, neste trabalho, um exemplo no estudo de 

Astronomia, pois este configura-se também como objeto de investigação. Contudo, 

independente da área de conhecimento, da componente curricular, pode-se adotar exemplos 

similares. Relevante é saber que, sem o conhecimento prévio, seja na Astronomia, Biologia, 

Matemática, entre outras, para Ausubel, dificilmente um novo conhecimento passará a fazer 

parte da estrutura cognitiva do aluno. 

É preciso enfatizar que o processo de ancoragem possibilita também a modificação e 

nova elaboração do subsunçor. Sobre isto, Moreira e Masini (1982, p. 8) explicam que: 

 

[...] este processo de ancoragem da nova informação resulta em crescimento e 

modificação do conceito subsunçor. Isso significa que os subsunçores existentes na 

estrutura cognitiva podem ser abrangentes e bem desenvolvidos ou limitados e 

poucos desenvolvidos, dependendo da frequência com que ocorre a aprendizagem 
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significativa em conjunção com um dado subsunçor (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 

8). 

 

 Acerca disso, pode-se reportar ao exemplo da força gravitacional que atua sobre um 

corpo em queda na superfície da Terra. Após a assimilação desse conhecimento, como já foi 

dito, poderá o aluno associar esta informação com a força de interação entre corpos celestes, 

bem como outras forças que atuam em nosso universo (força magnética, entre outras). 

Nesse momento, o subsunçor passará por uma modificação, ficará melhor elaborado, 

possibilitando, por conseguinte, que o aluno utilize essa nova informação para explicar 

fenômenos até mesmo mais complexos, por exemplo, a existência da presença de matéria 

escura no espaço sideral. Enfim, o novo subsunçor será capaz de servir para um leque maior 

de informações, mais conhecimentos a serem adquiridos. 

Ao comparar-se a aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel, com a 

aprendizagem mecânica (rote learning), percebe-se que há pouca ou nenhuma associação com 

os conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Moreira e Masini (1982, p. 9) 

corroboram com esta ideia ao afirmar que: 

 

Não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada. O conhecimento 

assim adquirido fica arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva sem ligar-se a 

conceitos subsunçores específicos. A aprendizagem de pares de sílabas sem sentido 

é um exemplo típico de aprendizagem mecânica, porém a simples memorização de 

fórmulas, leis e conceitos em Física, pode também ser tomada como exemplo, 

embora se possa argumentar que algum tipo de associação ocorrerá nesse caso 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 9). 

 

É fácil encontrar, na literatura científica, inúmeros trabalhos que discutem sobre o 

ensino de Física baseado numa aprendizagem mecânica, através de uma exaustiva repetição 

dos conceitos e fórmulas empregadas nos diferentes conteúdos do Ensino Médio. Muitos 

autores atribuem a razão pelo baixo rendimento obtido pelos alunos na disciplina de Física a 

esse modelo de ensino. 

Moreira e Masini (1982, p. 9) acrescentam ainda que: 

 

Na verdade, Ausubel não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e 

mecânica somo sendo uma dicotomia, e sim como um continuum. Da mesma forma, 

essa distinção não deve ser confundida com a que há entre a aprendizagem por 

descoberta e a aprendizagem por recepção. Segundo Ausubel, na aprendizagem por 

recepção o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma final, 

enquanto que na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser aprendido 

é descoberto pelo aprendiz (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 9). 

 

A partir dessa leitura pode-se suscitar uma relevante discussão. Atualmente, verifica-

se que muitos professores de Física, e também de outros componentes curriculares, defendem 

a aprendizagem por descoberta, entretanto, somente o fato do conteúdo principal ser 
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descoberto pelo aluno não será suficiente para uma aprendizagem significativa. Não se deve 

esquecer que para o novo conhecimento ser assimilado pelo estudante é preciso que se 

estabeleça uma associação com seus conhecimentos prévios. 

Não se estabelecendo nenhuma relação entre o conhecimento a ser adquirido com os 

conhecimentos anteriores do aluno, sua estrutura cognitiva, haverá pouca ou nenhuma 

aprendizagem. Nesse sentido, a aprendizagem através da descoberta por si só não é garantia 

para uma aprendizagem significativa. Ela pode ser concebida como uma interessante 

estratégia de ensino, ser um fator motivador para o aprendizado. Mas, para Ausubel, existem 

outros elementos que são determinantes para a assimilação de novos conceitos. 

Nesse contexto, Ausubel (2000, p. 4) explica que: 

 

As tarefas de aprendizagem por memorização, como é obvio, não se levam a cabo 

num vácuo cognitivo. Podem relacionar-se com a estrutura cognitiva, mas apenas de 

uma forma arbitrária e literal que não resulta na aquisição de novos significados. 

Visto que por exemplo, os membros de estímulo e de resposta específicos de um 

determinado par de adjectivos, numa aprendizagem de associação de pares, estão 

ligados de uma forma puramente arbitrária, não existe base possível para de modo 

não arbitrário a tarefa de aprendizagem à estrutura cognitiva de alguém e o aprendiz 

deve também lembrar-se literalmente da resposta para cada palavra de estímulo (não 

pode utilizar sinónimos) (AUSUBEL, 2000, p. 4). 

 

Reitera-se, portanto, que a aprendizagem por memorização ainda muito presente nas 

escolas brasileiras, conforme defendem diversos autores, ocorre de forma simplesmente 

arbitrária, não proporcionando a aquisição de novos conceitos, onde o indivíduo, aprendiz, 

dependerá basicamente da associação do estímulo correspondente para cada resposta. Caso a 

ele seja dado um estímulo diferente, até mesmo um sinônimo, dificilmente ele apresentará 

uma resposta correta. 

Nessa discussão, Ausubel (2000, p. 4) fortalece que: 

 

É óbvio que esta capacidade, arbitrária e literal, de relacionar tarefas de 

aprendizagem por memorização com a estrutura cognitiva possui determinadas 

consequências significativas para a aprendizagem. Em primeiro lugar, uma vez que 

o equipamento cognitivo humano, ao contrário do de um computador, não consegue 

lidar de forma eficaz com as informações relacionadas consigo numa base arbitrária 

e literal, apenas se conseguem interiorizar tarefas de aprendizagem relativamente 

simples e estas apenas conseguem ficar retidas por curtos períodos de tempo, a não 

ser que sejam bem aprendidas (AUSUBEL, 2000, p. 4). 

 

Em outras palavras, caso a aprendizagem ocorra sem uma estrutura lógica associada à 

base cognitiva do indivíduo, ele conseguirá apenas reter algumas informações por um certo 

período de tempo, muitas vezes bem curto. Isto, para o aluno, resultará em consequências no 

seu rendimento escolar, pois para a compreensão dos objetos de conhecimento que serão 

apresentados no decorrer dos anos, em suas etapas de ensino, ele precisará ter em sua 
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memória os conteúdos já estudados, que normalmente apresentam relação com os próximos 

assuntos. 

Desse modo, como novos assuntos serão entendidos se os anteriores foram 

esquecidos? É preciso, portanto, o professor pensar bastante, pesquisar, fundamentar-se 

acerca dos processos de aprendizagem, no que consistem, como acontecem, para adotar esses 

conceitos a fim de lograr êxito no seu trabalho pedagógico, no processo ensino aprendizado. 

Vimos, anteriormente, que ao adotar-se um modelo mecânico de aprendizado poderá o 

professor colocar em risco a aprendizagem dos alunos, pois poucas informações serão retidas 

e também por pouco tempo. Acredita-se que a defasagem de conteúdos apresentados por 

alunos na Educação Básica tenha uma relação direta com a não assimilação dos assuntos 

estudados, devido à forma com que esses conteúdos foram trabalhados, principalmente por 

meio de repetições mecânicas de conceitos e fórmulas com os estudantes. 

Ausubel (2000, p. 4) alerta também que: 

 

[...] a capacidade de relação arbitrária e literal para com a estrutura cognitiva torna 

as tarefas de aprendizagem por memorização altamente vulneráveis à interferência 

de materiais semelhantes, anteriormente aprendidos e descobertos de forma 

simultânea ou retroactiva. [...] é este tipo de capacidade de relação basicamente 

diferente para com a estrutura cognitiva (arbitrária e literal versus não arbitrária e 

não literal) que justifica a diferença fundamental entre os processos de aprendizagem 

por memorização e significativa (AUSUBEL, 2000, p. 4). 

 

Para uma melhor compreensão, acrescenta-se ainda: 

 

[...] a aprendizagem significativa e o esquecimento dependem, em primeiro lugar, do 

relacionamento dos novos materiais potencialmente significativos com as ideias 

relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz e, em segundo lugar (na ausência de 

superaprendizagem), da subsequente perda espontânea e gradual de dissociação dos 

novos significados, adquiridos através desta interacção, das ideias ancoradas 

(subsunção obliterante) (AUSUBEL, 2000, p. 4). 

 

Em linhas gerais, temos que: 

 

Quer na aprendizagem por memorização, quer na significativa, a reprodução real do 

material retido também é afectada por factores tais como tendências culturais e de 

atitude e pelas exigências de situação específicas do próprio âmbito de reprodução. 

Estas diferenças entre os processos de aprendizagem por memorização e 

significativa explicam, em grande parte, a superioridade da aprendizagem e da 

retenção significativas em relação aos correspondentes por memorização 

(AUSUBEL, 2000, p. 4). 

 

Nesse sentido, entende-se que o esquecimento na aprendizagem mecânica ou por 

memorização está relacionado a não associação entre o novo conhecimento com a estrutura 

cognitiva já existente e também pela interferência de elementos semelhantes, só que para os 

indivíduos serão confusos. Enquanto na aprendizagem significativa haverá um “esquecimento 
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significativo”, através da perda natural e gradativa da dissociação entre a nova informação e o 

conhecimento prévio. 

Na obra de David Ausubel, ele relata em diversos momentos que a diferença principal 

entre a aprendizagem por recepção e a aprendizagem por descoberta reside no fato de como o 

que deverá ser aprendido é apresentado, proposto, aos aprendizes. Se o objeto de estudo for 

apresentado apenas na forma substantiva, em que o estudante precisará somente compreender 

e lembrar, desse modo, o professor estará realizando uma aprendizagem por recepção. 

Mas, caso contrário, se para o aluno for apresentado o conteúdo através de situações-

problema, em que ele deverá indicar proposições, buscar soluções por meio de investigação e 

discussão com o próprio professor e demais colegas, dessa forma, a abordagem será uma 

aprendizagem por descoberta, desse modo, para Ausubel, o objeto de estudo será assimilado 

mais eficientemente. 

Com intuito de fundamentar esta discussão, vejamos o que diz o autor: 

 

[...] a diferença principal entre aprendizagem proposicional tal como encontrada nas 

situações de aprendizagem por recepção, por um lado, e nas aprendizagens por 

descoberta, por outro lado, reside no facto de o conteúdo principal daquilo que deve 

ser apreendido ser descoberto ou, pelo contrário apresentado ao aprendiz. Na 

aprendizagem por recepção, este conteúdo é apresentado sob a forma de uma 

proposição substantiva ou que não apresenta problemas, que o aprendiz apenas 

necessita de compreender e lembrar. Por outro lado, na aprendizagem por 

descoberta, o aprendiz deve em primeiro lugar descobrir este conteúdo, criando 

proposições que representem soluções para os problemas suscitados, ou passos 

sucessivos para a resolução dos mesmos (AUSUBEL, 2000, p. 5). 

 

Interessante destacar também a relevância dada por Ausubel ao papel da linguagem, 

tanto na aprendizagem por recepção como na aprendizagem por descoberta. Para ele, “A 

linguagem é um importante facilitador da aprendizagem significativa por recepção e pela 

descoberta” (AUSUBEL, 2000, p. 5). O autor, enfatizava a importância da linguagem por 

todo o processo de aprendizagem, não somente para a comunicação entre os indivíduos, 

diferentemente como defendia Piaget. 

Sua concepção acerca da relevância da linguagem no processo de aprendizagem pode 

ser melhor verificada a seguir: 

 

[...] aumentando-se a manipulação de conceitos e de proposições, através das 

propriedades representacionais das palavras, e aperfeiçoando compreensões 

subverbais emergentes na aprendizagem por recepção e pela descoberta 

significativas, clarificam-se tais significados e tornam-se mais precisos e 

transferíveis. [...] a linguagem desempenha um papel integral e operativo (processo) 

no raciocínio e não meramente um papel comunicativo. Sem a linguagem, é 

provável que a aprendizagem significativa fosse muito rudimentar (ex.: tal como nos 

animais) (AUSUBEL, 2000, p. 5). 
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Também é visto a necessidade de clarificar que a aprendizagem por recepção verbal 

não é obrigatoriamente memorizada ou passiva, da mesma forma que a aprendizagem por 

descoberta não é sinônimo de uma aprendizagem significativa, esta última já discutido 

anteriormente. Ausubel (2000, p. 5) alerta que “também contrariamente a convicções 

expressas em muitos âmbitos educacionais, a aprendizagem por recepção verbal não é 

necessariamente memorizada ou passiva (tal como o é frequente na prática educacional 

corrente)”. 

Para o autor, o que determinará se a aprendizagem será significativa ou não para o 

indivíduo dependerá dos métodos de ensino empregados. Por exemplo, mesmo que a 

aprendizagem seja por recepção verbal, mas através de uma abordagem expositiva da 

natureza, considerando-se o contexto do aluno, adaptando-se às condições de uma 

aprendizagem significativa, certamente ela será bem assimilada pelo mesmo. 

Por conseguinte, Ausubel (2000, p. 6) discorre mais sobre o assunto: 

 

A aprendizagem por recepção significativa é, por inerência, um processo activo, pois 

exige no mínimo: (1) o tipo de análise cognitiva necessária para se averiguarem 

quais são os aspectos da estrutura cognitiva existente mais relevantes para o novo 

material potencialmente significativo; (2) algum grau de reconciliação das ideias 

existentes na estrutura cognitiva – ou seja, apreensão de semelhanças e de diferenças 

e resolução de contradições reais ou aparentes entre conceitos e proposições novos e 

já enraizados; e (3) reformulação do material de aprendizagem em termos dos 

antecedentes intelectuais idiossincráticos e do vocabulário do aprendiz em particular 

(AUSUBEL, 2000, p. 6). 

 

Portanto, vimos anteriormente que, caso a aprendizagem por recepção atenda às 

condições da Teoria de David Ausubel poderá haver uma aprendizagem significativa, ou seja, 

que o material somente será potencialmente significativo se corresponder à estrutura cognitiva 

do indivíduo; que a aprendizagem possibilite uma reconciliação entre conceitos e proposições 

existentes na estrutura cognitiva do aluno, em que ele será capaz de perceber diferenças e 

semelhanças entre os mesmos. 

Ademais, será necessário também proporcionar uma reformulação constante do 

material de aprendizagem, levando-se em consideração as características comportamentais e 

individuais dos estudantes. Acredita-se que cada indivíduo é único, desse modo, deve-se 

pensar num processo de aprendizagem que atente para as particularidades de cada aluno, suas 

limitações e potencialidades, ritmos, espaços e materiais diferentes de aprendizagem. 

Não se pode esquecer que o mundo está em constante transformação, que as formas e 

os meios de comunicação entre os indivíduos também acompanham essas mudanças. As 

pessoas podem localizar atualmente, principalmente através da internet, assuntos diversos e, 
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cada vez mais, num menor intervalo de tempo, portanto, as informações são mais facilmente 

encontradas e numa velocidade muito maior. 

Uma situação muito diferente de séculos passados, em que as informações e mudanças 

na sociedade levavam várias décadas para estarem disponíveis para um número maior de 

pessoas, principalmente nos países menos desenvolvidos. Nas escolas dessa época, o aluno 

tinha basicamente como fonte de informação o professor e os livros disponíveis. 

 Verifica-se ainda, na sociedade atual, um número expressivo de aparelhos, 

ferramentas, que atraem fortemente a atenção de crianças e adolescentes (por exemplo, jogos 

eletrônicos, redes sociais, entre outros), por meio de estímulos diversos, devido ao intenso 

avanço tecnológico. Dessa forma, é imprescindível que o professor leve em consideração todo 

esse contexto para uma melhor tomada de decisão acerca do material a ser adotado em suas 

aulas, assim, ser potencialmente significativo para os estudantes. 

Defende-se que, apesar da resistência de muitos professores em utilizar as novas 

tecnologias, ora por desconhecimento de sua relevância e de seu uso, ora por ser algo novo, 

que historicamente desperta nos indivíduos uma certa rejeição, deve-se adotar esses novos 

mecanismos como uma importante estratégia de ensino. No estudo de conceitos de 

Astronomia, por exemplo, pode-se utilizar desde simuladores, facilmente encontrados na rede 

mundial de computadores, até o uso do Planetário como um recurso metodológico. 

Acredita-se, portanto, a partir dessa discussão, que o Planetário pode ser utilizado 

pelos professores como um material potencialmente significativo, em função do interesse que 

desperta nos indivíduos, por possuir sessões adequadas ao nível de ensino e etapa escolar dos 

alunos, correspondendo, assim, à estrutura cognitiva do indivíduo e, principalmente, por 

proporcionar evidências de uma aprendizagem significativa nos estudantes. 

Reportando-se novamente à Ausubel (2000, p. 6), este estabelece condições de 

aprendizagem por recepção significativa, a saber: 

 

A natureza e as condições de aprendizagem por recepção significativa activa 

também exigem um tipo de ensino expositivo que reconheça os princípios da 

diferenciação progressiva e da reconciliação integradora nos materiais de instrução e 

que também caracterize a aprendizagem, a retenção e a organização do conteúdo das 

matérias na estrutura cognitiva do aprendiz. O primeiro princípio reconhece que a 

maioria da aprendizagem e toda a retenção e a organização das matérias é 

hierárquica por natureza, procedendo de cima para baixo, em termos de abstracção, 

generalidade e inclusão. A reconciliação integradora tem a tarefa facilitada no 

ensino expositivo, se o professor e/ou os materiais de instrução anteciparem e 

contra-atacarem, explicitamente, as semelhanças e diferenças confusas entre novas 

ideias e ideias relevantes existentes e já estabelecidas nas estruturas cognitivas dos 

aprendizes (AUSUBEL, 2000, p. 6). 
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Compreende-se, então, a fim de se promover uma aprendizagem por recepção 

significativa, caberá ao professor seguir as orientações supracitadas por Ausubel, através de 

uma abordagem hierarquizada dos conteúdos. Pode-se, por exemplo, para o estudo das fases 

da Lua, o professor partir inicialmente do assunto mecânica celeste, que estuda o movimento 

dos corpos no espaço sideral, da Terra, do Sol, da própria Lua, entre outros.  

É possível entender que, em sua abordagem, o professor terá que promover uma 

diferenciação progressiva dos tipos de movimentos de alguns corpos celestes e, finalmente, ao 

estudar especificamente sobre a Lua e seus movimentos, ele proporcionará uma discussão 

com o intuito de que seus estudantes reconheçam diferenças e semelhanças entre os conteúdos 

vistos, entre os já existentes em sua estrutura cognitiva e os novos que estão sendo adquiridos, 

possibilitando assim uma reconciliação integradora. 

Acredita-se que, em consonância com Ausubel, os alunos ao estudarem conteúdos 

bem abrangentes, como, por exemplo, as teorias geocêntrica e heliocêntrica, que buscaram 

explicar o movimento dos planetas no Universo, conseguirem estabelecer relação com as 

fases da Lua, seus movimentos específicos, o professor estará proporcionando uma 

aprendizagem significativa. 

Conforme Ausubel (2000, p. 6), “[...] a aquisição de conhecimentos de matérias em 

qualquer cultura é, essencialmente, uma manifestação de aprendizagem por recepção”. Ele 

acrescenta ainda que: 

 

Porém, poucos mecanismos pedagógicos dos nossos dias têm sido tão 

inequivocamente repudiados pelos teóricos educacionais como o método de 

instrução verbal expositiva. Em muitos locais, está em voga caracterizar a 

aprendizagem verbal como recitação semelhante à do papagaio e como 

memorização de factos isolados e rejeitá-la, desdenhosamente, como vestígio 

arcaico da tradição educacional desacreditada (AUSUBEL, 2000, p. 6). 

 

Ausubel (2000, p. 6) discorre também que: 

 

Ao longo das últimas cinco décadas, introduziram-se em larga escala programas de 

actividades, métodos de projectos, várias formas de se maximizar a experiência não 

verbal na sala de aula e uma ênfase da ‘autodescoberta’ e da aprendizagem para e 

através da resolução de problemas, em resposta a vasta insatisfação em relação às 

técnicas de instrução verbal. Bastante aquém de qualquer que seja seu valor 

intrínseco, estas actividades surgiram sobretudo devido às inadequações gerais da 

instrução verbal, tal como praticada nas escolas (AUSUBEL, 2000, p. 6). 

 

Verifica-se, aqui, a crítica que Ausubel faz às concepções de muitos educadores acerca 

da aprendizagem por recepção. Para ele, muitos estudiosos, justamente por fazerem o uso 

inadequado das técnicas de instrução verbal, compreendem de forma equivocada esse tipo de 

aprendizagem. Nesse sentido, entende-se que a rejeição à aprendizagem por recepção deve ser 
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revista, pois, o problema não está no modelo em si, mas, infelizmente, de como está sendo 

implementado. 

Nesse contexto, a quase unanimidade da defesa pelos educadores da aprendizagem por 

descoberta pode seguir a mesma linha de raciocínio. Essa posição deve ser revista, pois, essa 

forma de aprendizagem por si só não resulta, necessariamente, em ser significativa. Percebe-

se, dessa forma, outra concepção equivocada por um grande número de professores na 

atualidade. 

Outra discussão bastante relevante é o que fazer quando o indivíduo não possui 

informações, ou possui quase nada, sobre uma nova área, um novo componente curricular. 

Neste caso, Moreira e Masini (1982, p. 10) contribuem ao apresentar a seguinte solução: 

 

[...] a aprendizagem mecânica ocorre até que alguns elementos de conhecimento 

relevantes a novas informações na mesma área, existam na estrutura cognitiva e 

possam servir de subsunçores, ainda que poucos elaborados. À medida que a 

aprendizagem começa a ser significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez 

mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações (MOREIRA; 

MASINI, 1982, p. 10). 

 

Nesse contexto, é possível inferir que a aprendizagem mecânica não deve ser vista 

como um método que nada contribui para o conhecimento dos alunos. Na verdade, nenhum 

processo de ensino e aprendizado deve ser considerado como modelo ideal, que poderá 

proporcionar o aprendizado de todos os estudantes. Acredita-se que, para cada um, poderá ser 

identificado potencialidades e limitações. Também é verdade que existem outros fatores que 

interferem no aprendizado dos alunos (fatores intra e extraescolares). 

Moreira e Masini (1982) esclarecem ainda que as crianças adquirem novos conceitos 

por meio de um processo conhecido como formação de conceitos, envolvendo generalizações 

a partir de instâncias específicas. Entretanto, ao atingirem a idade escolar, boa parte das 

crianças já apresenta uma estrutura adequada para a uma aprendizagem significativa através 

de recepção. 

Sobre esse fato, Moreira e Masini (1982, p. 10) explicam com mais detalhes ao 

discorrer que: 

 

A formação de conceitos, característica na criança em idade pré-escolar, é a 

aquisição espontânea de ideias genéricas por meio da experiência empírico-concreta. 

É um tipo de aprendizagem por descoberta, envolvendo, de forma primitiva, certos 

processos psicológicos. Consiste, essencialmente, de um processo de abstração dos 

aspectos comuns característicos de uma classe de objetos ou eventos que varia 

contextualmente (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 10). 

 

Entende-se, portanto, que as crianças aprendem de forma espontânea, mesmo não 

possuindo uma estrutura cognitiva pronta para aquisição de novas informações. Na verdade, o 
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que existe de fato são certos processos psicológicos primitivos que permitirão a abstração de 

aspectos comuns de certos objetos ou eventos. Mas, vale destacar, por meio dessa assimilação 

rudimentar se desenvolverá uma estrutura cognitiva melhor elaborada para a aquisição de 

novos conceitos. 

Quanto à assimilação de novos conceitos, Moreira e Masini (1982, p. 10) explicitam 

que: 

 

A assimilação de novos conceitos é, caracteristicamente, a forma pela qual as 

crianças mais velhas, bem como os adultos, adquirem novos conceitos pela recepção 

de seus atributos criteriais e pelo relacionamento desses atributos com ideias 

relevantes já estabelecidas em sua estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 1982, 

p. 10). 

 

Percebe-se, dessa forma, que somente crianças com uma idade mais avançada, tendo 

passado pela fase de formação de conceitos, dispondo agora de uma estrutura cognitiva já 

estabelecida, é que aprenderão por meio da assimilação de conceitos que estejam relacionados 

com ideias relevantes, ou seja, com experiências outrora vividas, associadas com seus 

conhecimentos prévios. 

Segundo Ausubel (1968) para que a aprendizagem significativa possa acontecer o 

novo conhecimento deve se relacionar com a estrutura já existente e que o aluno esteja 

motivado para estabelecer essa relação. Um material para ser ancorado deve ser logicamente 

significativo, suficientemente não arbitrário e não aleatório (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Moreira e Masini (1982, p. 14) reiteram ainda que a aprendizagem significativa 

pressupõe que: 

a) o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, i.e., 

relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e não-

literal (substantiva); 

b) o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira 

substantiva e não arbitrária a sua estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 

1982, p. 14). 

 

Verifica-se o destaque que esses autores dão à natureza do material a ser aprendido e à 

estrutura cognitiva do aprendiz. Para eles, a natureza do material deve ser logicamente 

significativa, suficientemente não-arbitrária e não-aleatória em si, de forma que possa 

interagir de forma substantiva e não-arbitrária com as ideias relevantes da capacidade do 

indivíduo de aprender. 

No que se refere à estrutura cognitiva do aprendiz, nela deve estar presente os 

subsunçores específicos para que os novos conceitos possam ser ancorados de forma 

significativa. Porém, Moreira e Masini (1982, p. 14) fazem uma advertência: 
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[...] independente do quão potencialmente significativo seja o material a ser 

aprendido, se a intenção do aprendiz é, simplesmente, a de memoriza-lo arbitrária e 

literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu produto serão mecânicos 

ou sem significado. (Reciprocamente, independente de quão predisposto para 

aprender estiver o indivíduo, nem o processo nem o produto serão significativos se o 

material não for potencialmente significativo.) (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 14). 

 

Entende-se este alerta como uma relevante preocupação que os professores devem ter 

no planejamento de suas aulas, em suas sequências didáticas. Não basta utilizarem recursos 

tecnológicos diversos direcionados para a educação, disponíveis atualmente, por exemplo, 

simuladores virtuais, softwares computacionais, laboratórios de ciências, visitas à museus, 

observatórios e Planetários, entre outros, caso não exista um procedimento teórico e 

metodológico correspondente à realidade do contexto escolar. 

Acredita-se, portanto, que o Planetário para o ensino de Astronomia poderá ser um 

material potencialmente significativo a partir de uma fundamentação teórica e metodológica 

pelo professor voltada para o uso deste espaço em sua formação inicial e continuada. Caso 

contrário, o uso deste recurso se configurará em uma atividade extraescolar limitada e restrita 

ao dia da visita, baseada em senso comum. 

No tocante às evidências de uma aprendizagem significativa, Ausubel argumenta que: 

 

[...] uma longa experiência em fazer exames faz com que os alunos se habituem a 

memorizar não só proposições e fórmulas, mas também causas, exemplos, 

explicações e maneiras de resolver “problemas típicos”. Propõe, então, que, ao se 

procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de se evitar a 

“simulação da aprendizagem significativa” é utilizar questões e problemas que 

sejam novos e não-familiares e requeiram máxima transformação do conhecimento 

existente (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 15). 

 

Esta representa também outra preocupação pertinente para uma aprendizagem 

significativa. Entende-se, assim, ser imprescindível que o professor, gradativamente, coloque 

seus alunos em contato com situações-problema diferenciadas e mais complexas, com o 

intuito de verificar uma maior compreensão dos conceitos estudados pelos estudantes, uma 

abstração desses conteúdos e, desse modo, identificar evidências de uma aprendizagem 

significativa. 

Entretanto, Ausubel alerta também que: 

 

[...] o fato de que se o aprendiz não é capaz de resolver um problema, isso não 

significa, necessariamente, que ele tenha somente memorizado os princípios e 

conceitos relevantes à solução do problema, pois esta implica, também, certas 

habilidades além da compreensão (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 15). 
 

Com relação a este fato, sobre o processo de aprendizagem, sabe-se que o indivíduo no 

ato de aprender precisará mobilizar mais do que uma habilidade para que obtenha êxito. Dessa 
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forma, o fato de o aluno não ter sido capaz de resolver uma situação-problema não implica 

dizer, necessariamente, que ele aprendeu por memorização, mas pode ter ocorrido dele não ter 

conseguido mobilizar as habilidades necessárias em questão. 

É possível citar, como exemplo, o caso de muitos alunos não conseguirem resolver 

questões de física, química, matemática, entre outras disciplinas, devido à dificuldade na 

leitura e interpretação de textos, apesar de terem se apropriado da habilidade do raciocínio 

lógico-matemático. 

Vejamos a seguir, outra possibilidade de detectar evidências de uma aprendizagem 

significativa: 

 

Além dessas, uma outra alternativa para testar a ocorrência da aprendizagem 

significativa é a de propor ao aprendiz uma tarefa de aprendizagem, 

sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem um perfeito 

domínio da precedente (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 15). 

 

Nesse momento, percebe-se também a necessidade do aluno em relacionar os 

conteúdos estudados de forma progressiva e reconciliadora, conceitos que serão definidos e 

discutidos a seguir. 

 

À medida que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são desenvolvidos, 

elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Do ponto de 

vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando os elementos 

mais gerais, mais inclusivos de um conceito são introduzidos em primeiro lugar e, 

posteriormente então, este é progressivamente diferenciado em termos de detalhe e 

especificidade. Segundo Ausubel, o princípio diferenciação progressiva deve ser 

levado em conta ao se programar o conteúdo, i.e., as ideias mais gerais e mais 

inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início para, somente então, serem 

progressivamente diferenciadas, em termos de detalhe e especificidade 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 21). 

 

Ausubel propõe tal princípio baseado em duas hipóteses: 

 

a) é mais fácil para o ser humano captar aspectos diferenciados de um todo mais 

inclusivo previamente aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas partes 

diferenciadas; b) a organização do conteúdo de uma certa disciplina, na mente de um 

indivíduo, é uma estrutura hierárquica na qual as ideias mais inclusivas estão no 

topo da estrutura e, progressivamente, incorporam proposições, conceitos e fatos 

menos inclusivos e mais diferenciados (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 21). 

 

Dessa forma, a programação dos conteúdos deve favorecer a diferenciação 

progressiva, assim como possibilitar relações entre proposições e conceitos, “chamar atenção 

para diferenças e similaridades importantes e reconciliar inconsistências reais ou aparentes” 

(MOREIRA; MASINI, 1982, p. 21). 

Interessante destacar que, por conseguinte à diferenciação progressiva, teremos o 

princípio, denominado por Ausubel, da reconciliação integrativa. Entretanto, para ele, os 
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autores dos livros de texto ao separar as ideias e tópicos em capítulos e seções, infelizmente, 

não estão contribuindo para que ocorra uma aprendizagem significativa, pois assim dificultam 

a associação entre as ideias, ou seja, a reconciliação integrativa. 

Com o objetivo de clarificar esses conceitos, vejamos as seguintes definições: 

 

a) a diferenciação progressiva é o princípio pelo qual o assunto deve ser programado 

de forma que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas 

antes e, progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos 

necessários. Essa ordem de apresentação corresponde à sequência natural da 

consciência, quando um ser humano é espontaneamente exposto a um campo 

inteiramente novo de conhecimento; 

b) reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a programação do material 

instrucional deve ser feita para explorar relações entre as ideias, apontar 

similaridades e diferenças significativas, reconciliando discrepâncias reais ou 

aparentes (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 22). 

 

Moreira e Masini (1982, p. 21) argumentam que: 

 

A determinação de quais são os conceitos mais gerais e inclusivos, de quais os 

conceitos subordinados de um corpo de conhecimento e de como todos esses 

conceitos estão organizados, estrutural e hierarquicamente, não é uma tarefa fácil. 

Porém, como já foi dito, do ponto de vista ausubeliano, o desenvolvimento de 

conceitos procede-se da melhor forma quando os elementos mais gerais e inclusivos 

de um conceito são introduzidos em primeiro lugar e, então, este é progressivamente 

diferenciado, em termos de detalhe e especificidade (MOREIRA; MASINI, 

1982, p. 21). 

 

Novak (1977) defende que, para alcançar a reconciliação integrativa de forma 

eficiente, deve-se desenvolver o ensino “descendo e subindo” nas estruturas conceituais 

hierárquicas, a cada nova informação apresentada. “Isto é, começa-se com os conceitos mais 

gerais, mas é preciso ilustrar logo de que modo os conceitos subordinados estão a eles 

relacionados e então voltar, através de exemplos, a novos significados para os conceitos de 

ordem mais alta na hierarquia” (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 25). 

Moreira e Masini (1982, p. 25) acrescentam que: 

 

Uma vez identificados os conceitos superordenados e subordinados de uma 

disciplina ou corpo de conhecimento, eles podem ser dispostos hierarquicamente 

num diagrama bidimensional [..] que pode ser usado para fins instrucionais. Tais 

diagramas podem ser chamados de “mapas conceituais”. Os mapas conceituais 

procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma 

disciplina (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 25). 
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Figura 4 - Modelo de mapa conceitual conforme a teoria de David Ausubel. 

Conceitos superordenados; 

muito gerais e inclusivos. 

 

 

Conceitos subordinados; 

Intermediários. 
 

 

Conceitos específicos; 

pouco inclusivos, exemplos. 

Fonte: Maciel (2016, p. 35) 

 

No trabalho de Darroz et al. (2011), os autores elaboraram uma unidade didática, que 

também contaria com o uso de Planetário, para o tratamento de conceitos básicos de 

Astronomia, a fim de obter indícios de uma aprendizagem significativa pelo grupo de alunos 

utilizado como amostra. Os temas selecionados pelos pesquisadores foram referentes a alguns 

corpos que compõem o Sistema Solar, com enfoque especial para a Terra e a Lua; sobre os 

conceitos de Universo e galáxias; e quanto à definição de constelação e a evolução estelar. 

Eles optaram por tais assuntos por serem entendidos como básicos na área de 

Astronomia e pelo fato de os estudantes participantes da pesquisa já terem estudado através da 

escola. Os conceitos físicos em questão foram considerados pré-requisitos necessários para a 

compreensão significativa do tema. No curso, mediado pelo primeiro autor do trabalho, além 

das explicações em sala de aula, ele disponibilizou um texto de apoio que continha todo o 

conteúdo das aulas. 

Segundo os autores, quanto à avaliação da proposta, 100% aprovaram os temas 

abordados e a metodologia utilizada, inclusive com o uso do Planetário. Os estudantes 

pesquisados afirmaram que todos os encontros foram dinâmicos, atrativos e muito 

interessantes, principalmente a parte observacional do céu noturno estrelado. 

Darroz et al. (2011) concluíram, por meio dos índices obtidos nos diferentes 

instrumentos de avaliação aplicados ao longo do desenvolvimento da proposta, a partir das 

respostas dadas pelos participantes no questionário final e através dos comentários dos 

estudantes durante as atividades, que a proposta é exitosa e pode ser repetida, com convicção 

de sucesso, com estudantes de nível médio. 
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3.2 A contribuição da epistemologia de Gaston Bachelard para o ensino de Física e 

Astronomia 

 

Para Bachelard (2006), as ciências físicas e químicas, no mundo contemporâneo, 

caracterizam-se como a superação do pensamento sobre o conhecimento vulgar. O domínio da 

reflexão sobre a percepção. É preciso entendermos que para a compreensão de fenômenos 

somente através de técnicas diretas, apenas da experiência usual, são insuficientes. 

Dessa forma, diversas teorias existentes fundamentaram-se em técnicas que não são 

nem mesmo continuidade dos fenômenos naturais, a fim de explicá-los; estes métodos 

indiretos são conhecidos como técnicas científicas. 

A seguir, Bachelard (2006, p. 18) fundamenta tal explicação: 

 

Por exemplo, enquanto se tratava, num espírito positivista, de determinar os pesos 

atômicos, a técnica - sem dúvida muito precisa – da balança bastava. Mas, quando 

no século XX se separam e pesam os isótopos, é necessária uma técnica indirecta. O 

espectroscópio de massa, indispensável para esta técnica, fundamenta-se na acção 

dos campos elétricos e magnéticos. É um instrumento que podemos perfeitamente 

qualificar como indirecto se compararmos à balança (BACHELARD, 2006, p. 18). 

 

O autor acrescenta ainda que a ciência se opõe radicalmente à opinião. A ciência não 

pode fundamentar-se em opiniões. Para ele, “a opinião pensa mal, ela não pensa: traduz 

necessidades em conhecimentos” (BACHELARD, 2006, p. 166). Segundo o mesmo, a 

opinião constitui-se como primeiro obstáculo a ultrapassar. Explicita também, que o espírito 

científico não pode ter opiniões sobre o desconhecido, sobre o que não compreendemos. 

É preciso, sobretudo, ter claramente o problema formulado, uma questão a ser 

desvendada. O espírito científico se forma a partir da busca da solução de um problema. 

Bachelard (2006, p. 166) afirma que “se não houver questão não pode haver conhecimento 

científico, nada é natural. Nada é dado. Tudo é construído”. O obstáculo epistemológico 

consiste num conhecimento não questionado. 

Bachelard, em seu trabalho, defende que, infelizmente, muitos professores de Física 

acreditam que é possível que os alunos compreendam um fenômeno, uma demonstração, 

repetindo ponto a ponto. Que estes mesmos professores não se deram conta que os alunos 

chegam para as aulas com um conhecimento empírico sedimentado, que não se trata apenas 

de assimilar um conhecimento experimental, mas de substituí-lo, causar uma ruptura do 

conhecimento científico com o conhecimento comum, já incrustados pela vida cotidiana. 

O autor segue com a ideia que o professor precisa realizar uma psicanálise do erro 

inicial. Ele sugere também que a cultura científica precisa de uma base intelectual e afetiva. 



91 

 

Que a cultura científica precisa substituir o saber isolado, inerte, por um saber aberto, 

dinâmico e dialético. Pois, bem como se sabe, a ciência não é estática, o seu conhecimento 

não é algo acabado, pronto. Ela está em constante movimento. Seus avanços baseiam-se em 

questionamentos, reflexões. 

Consolidada a fundamentação teórica, portanto, em seguida, será apresentado a 

proposta de metodologia da pesquisa, ou seja, quais os procedimentos metodológicos que 

foram adotados para a coleta de dados. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi de natureza qualitativa, uma pesquisa tipo 

estudo de caso, contando com um levantamento bibliográfico da área de ensino de 

Astronomia e uso de um Planetário. 

Uma pesquisa qualitativa, segundo Borba (2004, p. 2), “é aquela que prioriza 

procedimentos descritivos à medida em que sua visão de conhecimento explicitamente admite 

a interferência subjetiva, o conhecimento como compreensão que é sempre contingente, 

negociada e não é verdade rígida”. 

Este trabalho analisou as concepções de um grupo de professores da rede pública do 

Estado do Ceará, escolhido de forma aleatória, que ministraram aulas de Astronomia na 

educação Básica, no período de 2013 a 2017, sobre a utilização do Planetário como recurso 

metodológico para o ensino de Astronomia e Física, baseadas em entrevistas 

semiestruturadas. 

Conforme Yin (2001), estudo de caso é um estudo de eventos dentro de seus contextos 

da vida real e, portanto, os dados devem ser coletados de pessoas e instituições existentes e 

não dentro dos limites controlados de um laboratório ou por meio de questionários com uma 

estrutura rígida. 

O trabalho foi estruturado, inicialmente, pesquisando-se sobre o ensino de Astronomia 

e Física, suas limitações e potencialidades, através de autores com diversas publicações na 

área, tais como: Negrão (1996), Bretones (2006), Plummer (2006), Langhi (2009), Iachel 

(2011), Leão (2012), Thornburgh (2017), entre outros. Nestes trabalhos verificam-se também 

elementos que apontam causas sobre as concepções alternativas encontradas nos alunos. 

Em seguida, buscou-se entender o ambiente de ensino de um Planetário, que se 

classifica como um ambiente não-formal de ensino. Principalmente, Romanzini e Batista 

(2009) esclarecem acerca da distinção entres os ambientes de ensino. Realizou-se uma 

pesquisa acerca do Modelo Contextual de Aprendizagem proposto por Falk e Dierking (1992; 

2000), e bastante explorado no trabalho de Thornburgh (2017). 

Pesquisou-se também sobre a ruptura entre o conhecimento científico e o 

conhecimento comum, especialmente através da obra de Gaston Bachelard. Por meio de 

alguns autores, sobretudo Asimov (1975), Abetti (1992), Bachelard (1996), Maluf (2006), 

entre outros, encontram-se relevantes rupturas que ocorreram no desenvolvimento da 

Astronomia, por exemplo, entre os diferentes modelos planetários, notadamente entre o 

modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. 
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4.1 Instrumentos para a constituição de dados 

 

4.1.1 Observação e notas de campo 

 

“O relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso 

da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p. 150). 

 

4.1.2 Entrevista semiestruturada 

 

Segundo Schafer (2013), a entrevista semiestruturada é um importante instrumento 

para a coleta de informações, pois permite a captação imediata e corrente de dados. 

Caracteriza-se pela possibilidade de o entrevistador fazer adaptações durante o percurso de 

coleta de dados, uma vez que a entrevista semiestruturada não exige a aplicação rígida de um 

roteiro. 

 

4.1.3 Gravações e transcrições 

 

O pesquisador deve ter em mente que o material captado não será aproveitado 

completamente, cabendo a ele selecionar o que será pertinente ao estudo, pois esse método 

gera um grande volume de informações propícias ou não ao estudo (PINHEIRO; 

KAKEHASHI; ANGELO, 2005). 

Após pesquisa e compreensão dos instrumentos de investigação, resolveu-se para este 

trabalho optar por entrevistar professores visitantes do Planetário. Vale ressaltar que as 

entrevistas foram gravadas, transcritas e, finalmente, analisadas. 

 

4.1.4 Organização dos dados constituídos 

 

“A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação seguida de reagrupamento, baseado em analogias seguido por 

critérios definidos” (FRANCO, 2008, p. 59). 
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4.2 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi embasada nos procedimentos da Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), a partir das entrevistas realizadas com os professores. Para Bardin (2011), a 

Análise de Conteúdo (AC) trata-se de um conjunto de técnicas de análises de comunicações 

que, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, visa buscar indicadores 

(quantitativos ou qualitativos) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e/ou desta comunicação.  

Foram seguidas as três fases de análise de Bardin (2011), descritas a seguir. 

 

4.2.1 Pré-análise 

 

“A escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipóteses e 

dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final” 

(BARDIN, 2011, p. 125). 

 

4.2.2 Exploração do material 

 

A exploração do material visa superar a dimensão descritiva dos dados, sendo 

procedida à categorização dos dados. Conforme a realização do processo de diferenciação e 

organização dos índices obtidos pelas Unidades de Registro (sublinhadas nas transcrições), 

estes serão agrupados em indicadores e posteriormente resultarão em categorias (SANTANA, 

2017). 

 

4.2.3 Tratamento dos resultados, inferências e a interpretação 

 

Baseando-se no corpus e nos objetivos do trabalho, foram propostas as seguintes 

categorias que pertencem à fundamentação teórica a priori, para análise: 

 Discordância entre os documentos oficiais e o ensino de Astronomia na 

educação básica; 

 Formação em ensino de Astronomia; 

 Planejamento para a utilização do Planetário; 

 Dificuldades na utilização do Planetário; 
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 Relação entre o Planetário e a Escola; 

 Benefícios do Ensino de Astronomia com o uso do Planetário. 

 

Vale ressaltar que as categorias foram selecionadas através da exploração do material 

e entrevistas sobre as concepções dos professores quanto à utilização do Planetário para o 

ensino de Astronomia e Física, em que foram identificadas necessidades formativas para 

ensinar os conteúdos dessas áreas do conhecimento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Decidiu-se pelo uso da seguinte simbologia para as transcrições das entrevistas: 

Nome de Professor: “P”  

Para a referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores, considera-se que o 

índice é a menção explícita de um tema pelo professor entrevistado. Partindo do princípio que 

quanto mais frequentemente este tema é repetido nas entrevistas, mais importância representa 

ao professor. O indicador correspondente será a frequência deste tema de maneira absoluta, ou 

seja, o indicador nos fornece subsídios para elaboração das categorias (BARDIN, 2011).  

A pré-análise também implicou na leitura flutuante das transcrições das entrevistas, 

fundamentando-se no referencial teórico adotado, a fim de conhecer o texto e as mensagens 

presentes.   

Foi um total de seis professores entrevistados, os quais são identificados por P1, P2, 

P3 e assim por diante. As transcrições e observações constituem o corpus da pesquisa, que por 

definição de Bardin (2011) se trata do conjunto de documentos obtidos submetidos à análise.   

Bardin (2011) comenta que o índice pode ser a menção explícita de um tema numa 

mensagem, partindo do princípio que este, quanto mais frequente, mais relevante se torna. 

Desta maneira, a partir da distribuição das Unidades de Registro (identificadas nas falas dos 

professores sublinhando-as), a pré-análise permitiu colocar em evidência alguns índices e 

elaborar indicadores. 

Na fase de análise, os indicadores categorizáveis passam a fornecer um caráter mais 

interpretativo da mensagem subjacente contida nos relatos dos professores, superando a etapa 

descritiva da análise de conteúdo. 

Os indicadores possibilitam ao analista elaborar inferências e constituir a 

“interpretação final fundamentada”, afinal, procuramos “conhecer aquilo que está por trás das 

palavras” (BARDIN, 2011) do grupo de professores analisado. As transcrições completas com 

as Unidades de Registro identificadas, bem como os índices encontrados, estão apresentadas 

no Apêndice D. 

A fim de caracterizar os sujeitos do grupo de análise desta pesquisa, levantou-se o 

perfil dos sujeitos (Quadro 9), sendo traçada a trajetória de vida profissional desses 

professores que ensinam Astronomia. Deste modo, foi possível estabelecer condições de 

reconhecer “de onde falam” estes indivíduos. 
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Quadro 9 - Perfil dos professores entrevistados. 

 Formação Tempo que 

leciona 

Cidades que 

trabalha 

Disciplinas 

que 

ministra 

Primeira 

vez no 

Planetário 

Como ficou 

sabendo do 

Planetário 

P1 Licenciatura 

em Química 

4 anos Fortaleza - 

CE 

Química Não Internet 

 

 

P2 

Licenciatura 

em Matemática 

e não 

concludente da 

Licenciatura 

em Física 

 

 

16 anos 

 

 

Fortaleza - 

CE 

 

 

Matemática 

e Ciências 

 

 

Não 

 

 

SEDUC 

 

 

 

P3 

Licenciatura 

em Física, 

Especialização 

em Ensino e 

Prática de 

Física e 

Mestrado em 

Ensino de 

Ciências e 

Matemática 

 

 

 

15 anos 

 

 

 

Fortaleza - 

CE 

 

 

 

Física e 

Ciências 

 

 

 

Não 

 

 

 

Visita, 

internet e 

mídia 

 

 

P4 

Comunicação 

Social, 

Especialização 

no Ensino de 

Astronomia e 

cursando 

Licenciatura 

em Matemática 

 

 

1 ano e meio 

 

 

Fortaleza - 

CE 

 

 

Astronomia 

 

 

Não 

 

Visitando o 

Centro 

Cultural 

Dragão do 

Mar 

 

 

P5 

Licenciado em 

Física e 

Especialista em 

Física 

 

15 anos 

 

 

Fortaleza - 

CE 

 

Física 

 

 

Não 

Visitando o 

Centro 

Cultural 

Dragão do 

Mar 

 

 

 

 

 

P6 

Licenciado em 

Física, 

Mestrado em 

Física 

Aplicada, 

Doutorado em 

Engenharia de 

Teleinformática 

e concluindo o 

Mestrado 

Profissional em 

Ensino de 

Física. 

 

 

 

 

 

15 anos 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - 

CE 

 

 

 

 

 

Física 

 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

 

Mídia e 

frequentando 

o Dragão do 

Mar 

Fonte: Adaptado de Santana (2017, p. 70). 

 

Sobre a formação dos professores entrevistados, existe uma predominância de 

formação em Física (3 entre os 6 docentes). Um deles, apesar de ser formado em Matemática, 

leciona Ciências devido ao fato de já ter sido aluno do curso de Física, não tendo concluído, 

mas é autorizado temporariamente pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) por 
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possuir em seu histórico escolar créditos (carga horária) suficientes, devido ter cursado 

disciplinas afins. 

Vale ressaltar que o professor P4 leciona a disciplina de Astronomia, sendo que esta é 

componente curricular para o 8º ano do Ensino Fundamental na escola em que trabalha. Este 

professor possui em sua formação o curso de Especialização no Ensino de Astronomia, entre 

outras capacitações nessa área, segundo verifica-se na transcrição abaixo no tocante à 

pergunta “Qual a sua formação? ”: 

A minha graduação original foi Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, mas 

depois eu fiz uma especialização de Astronomia. Fiz cerca de dez cursos diferentes com 

tópicos específicos na área de Astronomia e atualmente estou cursando uma licenciatura em 

Matemática. 

O fato do P4 trabalhar em uma escola que oferece em sua grade curricular a disciplina 

de Astronomia, de forma obrigatória, para os alunos de 8º ano, não deveria ser visto com 

surpresa, ou exceção, já que nos PCN de Ciências Naturais (BRASIL, 1998), no Quarto Ciclo 

do Ensino Fundamental II – 5ª a 8ª série (denominado atualmente de 6º ao 9º ano), os 

conteúdos de Astronomia estão presentes de forma mais explícita, organizada e aprofundada. 

Concomitantemente, encontra-se também na BNCC, no que se refere ao 8º ano, a 

recomendação como objetos de conhecimento: “Sistema Sol, Terra e Lua” e “Clima”, assim 

como suas respectivas habilidades a serem desenvolvidas nos alunos: 

 

Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a 

ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre 

Sol, Terra e Lua. 

Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da 

inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das 

estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao 

aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. 

Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e como elas são 

medidas. 

Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir 

da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela 

intervenção humana (BRASIL, 2017, p. 301). 

 

Todavia, no Brasil, infelizmente, poucas universidades e faculdades oferecem a 

disciplina de Astronomia, sendo que esta, quando presente nos currículos dos cursos de 

graduação, é ofertada apenas de forma optativa. 

Defende-se que essa realidade não é tão diferente na Educação Básica, pois, dos seis 

professores entrevistados, somente na escola do P4 a disciplina de Astronomia faz parte 

obrigatória do currículo. Nas escolas dos outros professores (P1, P2, P3, P5 e P6) os 
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conteúdos de Astronomia são vistos de forma resumida, basicamente para a preparação da 

OBA ou nos componentes curriculares de Ciências e Física. 

Por conseguinte, serão apresentadas as categorias elencadas, com os seus respectivos 

indicadores e suas unidades de registro sublinhadas, obtidos a partir da transcrição das 

entrevistas, em que forneceram subsídios para compreender a relação destes professores com 

a Astronomia e quais as suas implicações no trabalho docente. 

 

Categoria: Discordância entre os documentos oficiais e o ensino de Astronomia na 

educação básica 

 

Indicador: Conteúdos de Astronomia pouco abordados no currículo escolar 

 

Com o intuito de dimensionar a presença dos conteúdos de Astronomia no currículo 

escolar, obteve-se as seguintes falas: 

P5:  Não faz parte da grade curricular comum [...] 

P1: Não. 

P2: Não. Não faz parte do nosso quadro curricular, mas eu sempre incentivo inclusive nessas 

avaliações da OBA, né? Eu sempre estou inscrevendo os meus alunos e convencendo-os a 

participar dessa prova da OBA. 

P3: No Fundamental sim, era um capítulo que eu tratava com mais profundidade, mas no 

Ensino Médio o máximo que a gente conseguiria ver seria as Leis de Newton e da gravitação, 

sem tanta profundidade. 

P4: Hum, bom, eu não leciono Física, né? Mas creio que pelo menos a parte de gravitação, 

né? Que integre sim o currículo de Física, mas realmente no Colégio [...] é diferente, nós 

temos a disciplina de Astronomia de forma autônoma, independente da Física. 

P5: Não diretamente, eventualmente ela é abordada também pela Geografia, mas não faz 

parte diretamente do conteúdo. 

P6: Não de forma específica. Tinha dentro do currículo na área de gravitação, mas sempre 

aquela coisa conteudista, né? Seguindo o livro no caso. 
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Indicador: Distribuição inadequada dos conteúdos de Astronomia 

 

 A falta de equidade no ensino de Astronomia, sendo privilegiadas algumas séries em 

detrimento de outras, confere-se a seguir: 

P2: Porque o 9º ano que nós trabalhamos [...] e o meu interesse maior é focar no 

Fundamental, nos 9º anos para eles terem esse hábito e começarem a conhecer melhor a 

nossa área científica. 

P3: Como eu já falei mais cedo, o Fundamental eu achei, sempre considerei uma turma 

interessante de trabalhar [...] 

P5: Era uma turma de 3º ano, da nossa escola, né? Uma turma que ia terminar o Ensino 

Médio e fez parte de uma série de aulas de campo que fizemos naquele ano ao final do ano 

pra, como uma forma de despedida da turma [...] 

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares (PCN+), 

apresenta como tema estruturador: Terra, Universo e vida humana, conforme averígua-se 

abaixo:  

 

Finalmente, será indispensável uma compreensão de natureza cosmológica, 

permitindo ao jovem refletir sobre sua presença e seu “lugar” na história do 

Universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista da ciência. Espera-se 

que ele, ao final da educação básica, adquira uma compreensão atualizada das 

hipóteses, modelos e formas de investigação sobre a origem e evolução do Universo 

em que vive, com que sonha e que pretende transformar. Assim, Universo, Terra e 

vida passam a constituir mais um tema estruturador (BRASIL, 2002, p. 70-71). 

 

Nesse viés, é importante deixar bem claro que não está sendo questionado neste 

trabalho o fato de os professores estarem ensinando Astronomia para o 9º ano do Ensino 

Fundamental, mas a necessidade de uma equidade, ou seja, oportunizar as mesmas condições 

para todos os alunos, e não priorizar um nível, ou turma, em detrimentos dos outros alunos. 

Em conformidade com os PCN+ (BRASIL, 2002), o aluno deverá concluir a educação 

básica tendo uma compreensão do Universo, sua origem e evolução, concomitantemente, o 

seu papel nesse contexto. Entende-se, assim, que, ao ser dado um destaque maior para o 

ensino de Astronomia apenas para o Ensino Fundamental, o professor não atenderá às 

recomendações dos documentos oficiais direcionados para a educação e também será 

deficiente a formação de um indivíduo agente transformador do Universo em que vive, 

especialmente do planeta em que habita. 

Vale ressaltar que todos os professores entrevistados trabalham em escolas da rede 

pública estadual, tendo todas as séries de Ensino Médio. Se existem dificuldades de 
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transporte, agendamento, entre outras, acredita-se que são para todas as turmas, 

independentemente do nível escolar. 

 

Categoria: Formação em ensino de Astronomia 

 

Indicador: Ausência da disciplina de Astronomia em cursos de graduação 

 

Apurou-se que cinco, entre os seis professores da amostra pesquisada, não se sentem 

totalmente preparados para ministrar os conteúdos de Astronomia. Esta constatação está 

diretamente relacionada à formação inicial dos mesmos, em conformidade com as 

transcrições abaixo, no que tange à pergunta “Em sua graduação você teve alguma disciplina 

de Astronomia? ”: 

P1: Não. 

P2: Nenhuma disciplina, nem noções. 

P3: Introdução à Astronomia com um professor na UECE, fugiu o nome dele agora [...] foi 

uma disciplina optativa. Eu sempre me interessei pela temática e aí vi a possibilidade de 

aprender um pouquinho mais e fiz matrícula nela. 

P4: Na graduação nada, absolutamente nada. Nenhuma ligação nem com Ciência, na 

verdade, ou Ciências Naturais [...] 

P5: Tive uma disciplina de Astronomia optativa, pouco básica, mas tive uma disciplina de 

Astronomia. 

P6: Na minha graduação não. 

Ratifica-se, então, a insuficiente oferta da disciplina de Astronomia em cursos de 

graduação nas universidades brasileiras, outrora relatado por Bretones (1999) e Roberto 

Junior, Reis e Germinaro (2014), entre outros autores, sendo uma grave lacuna para essa área 

da ciência. 

 

Indicador: Formação ausente ou deficiente no ensino de Astronomia 

 

Acredita-se que o fato de quase a totalidade dos professores entrevistados não sentirem 

total segurança em ministrar os conteúdos de Astronomia também está em função deles não 

terem participado de pelo menos uma formação continuada, ou desta ter sido realizada de 

forma inadequada. Este pensamento baseia-se nas transcrições a seguir, quando cada 

professor foi indagado se “Já participou de alguma formação em Astronomia? ”: 
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P1: Não. 

P2: Não, formação em Astronomia não. Eu gosto muito. Tenho muito interesse. 

P3: O Observatório Nacional de Astronomia tem curso em EAD, eu acompanhei, no ano de 

2009 e depois eu participei de algumas palestras sobre o tema. 

P4: Sim. Fiz vários cursos em Astronomia. 

P5: Fiz um curso de extensão na UFC e dentro desse curso de extensão na UFC nós fizemos 

uma disciplina inclusive no Planetário, uma disciplina ligada a Astronomia. 

P6: Não participei na minha formação. 

É preocupante o fato dos professores P3 e P5, apesar de terem tido uma formação 

continuada em Astronomia, através de cursos de EAD ou de extensão presencial, além de 

ambos terem cursado também uma disciplina optativa de Astronomia em suas graduações de 

Física, não se sentirem confiantes em ministrar os conteúdos de Astronomia na Educação 

Básica. 

Essa discussão reforça a tese de inúmeros pesquisadores, dessa área da ciência, quanto 

à deficiência no ensino de Astronomia estar relacionada a uma má formação inicial e/ou 

continuada dos professores, ao mesmo tempo em que poucas universidades brasileiras 

oferecerem a disciplina de Astronomia. 

Em concordância com Langhi (2009), percebe-se que o ensino de Astronomia nas 

escolas apresenta sérios problemas, quando é verificado, pois em muitas escolas os 

professores não trabalham claramente os seus conteúdos. Segundo o autor, isto se deve à má 

formação dos professores no Brasil. 

De acordo com Bretones (1999), em nosso país, apenas alguns cursos oferecem 

disciplinas específicas de Astronomia e poucos são os cursos de licenciatura. A falta de 

material didático de qualidade em Astronomia também dificulta a formação inicial dos 

professores, assim como em sua formação continuada. 

Sobre a insuficiente oferta da disciplina de Astronomia nos cursos de graduação em 

Física pelas universidades brasileiras, certifica-se que: 

 

Há 70 (53%) cursos que não possuem nenhuma disciplina de Astronomia na sua 

estrutura curricular e 42 (32%) que possuem apenas disciplinas optativas/eletivas. O 

significado desses dados é que a maioria absoluta dos cursos de Licenciatura em 

Física não possui na sua estrutura curricular a disciplina obrigatória de Astronomia 

(ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014, p. 94). 

 

Nota-se que a deficiência na formação em ensino de Astronomia são temas recorrentes 

nas transcrições. Limitações levantadas por Bretones (2006), Langhi (2009), Santana (2017), 

entre outros pesquisadores. 
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Quando voltamos a pensar na questão da formação dos professores para a utilização 

dos ENF e, especificamente, para ensino de Astronomia, temos um problema duplo: 

despreparo para utilizar o ENF e a carência quanto aos conteúdos da Astronomia 

(SANTANA, 2017, p. 41). 

 

Indicador: Insegurança em ministrar os conteúdos de Astronomia 

 

Objetivando perceber o sentimento dos professores para ministrar as aulas de 

Astronomia, indagou-se aos mesmos se: “Você se sente preparado para ministrar os 

conteúdos de Astronomia?”, as repostas dadas por quase todos os professores entrevistados 

foram bem preocupantes, segundo o que se percebe nas transcrições a seguir: 

P1: Sinceramente, não. 

P2: Não, preparado não. 

P3: Com plenitude não, mas, assim, a introdução eu me sentiria confiante. 

P5: Bom, baseado na minha formação não, né? Como não é uma disciplina levada muito a 

sério na graduação de Física, pelo menos não era no tempo em que eu fiz a minha 

graduação. Eu creio que nenhum professor daquela época com as informações, que saíram 

da faculdade, estava apto a atuar, ministrar o uso de Astronomia. A não ser que tenha 

estudado por conta própria, mas baseado na disciplina que nós só fizemos porque era uma 

das optativas que estavam sendo apresentadas. Não fazia parte da grade obrigatória do 

curso, digamos que não era muito levado muito a sério pela Universidade na época. Creio 

que seja diferente hoje. 

P6: Eu me sinto sim [...] eu acho se eu utilizar um recurso bibliográfico, uma literatura de 

boa qualidade, eu acho que eu consigo preparar uma boa aula, ministrar Astronomia, 

entendeu? 

Verificou-se, portanto, que os professores não se sentem preparados para ministrar as 

aulas de Astronomia, fato este que corrobora com o trabalho de inúmeros pesquisadores, 

mantendo, assim, o grande “abismo” entre o que recomenda os documentos oficiais e o que se 

observa na prática, dificultando o avanço da aprendizagem científica através do ensino de 

Astronomia. 
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Categoria: Dificuldades na utilização do Planetário 

 

Indicador: Pouca divulgação das atividades oferecidas pelo Planetário 

 

É possível verificar nas entrevistas e através do Quadro 10 que os professores 

buscaram o Planetário Rubens de Azevedo (PRA), principalmente, por visitarem o Centro 

Dragão do Mar de Arte e Cultura, ponto turístico de Fortaleza em que fica localizado esse 

instrumento, ou por participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

(OBA), como apontam as transcrições a seguir referentes à pergunta “Como ficou sabendo do 

Planetário? ”: 

P1: Pela internet. 

P2: Na verdade a primeira vez que piso ali no Planetário foi um convite feito pela SEDUC 

pra nós conhecermos o Planetário do Dragão do Mar porque tá sendo ofertado algumas 

sessões e a nossa escola por ter apresentado alguns índices que nos credencia a participar de 

alguns projetos. Nós fomos convidados e desde então eu não deixei de frequentar [...]. 

P3:  [...] fiquei sabendo pela visita que fiz e pela internet, mídia. Antes essa divulgação era 

mais agressiva, você via mais na mídia divulgação de eventos, palestras, hoje você não ver 

tanto não, só entrando na página ou indo lá.  

P4: Eu frequento o Dragão do Mar desde que ele existe. Na verdade, o Planetário é uma 

parte daquele ambiente que eu conheço[...]cuja existência é desde que ele existe, desde que 

ele foi inaugurado, mas na verdade eu fui lá recentemente, um pouco antes dele fechar. 

P5: Visitando o Centro Cultural Dragão do Mar [...] 

P6: [...] eu frequentava o Dragão do Mar. 

É oportuno destacar que quatro professores, dos seis entrevistados, marcaram a visita 

ao PRA pelo fato desse espaço estar localizado num ponto turístico do Estado do Ceará, ou 

devido à participação de suas escolas na OBA, conforme relatado anteriormente. Partindo 

desse pressuposto, é possível fazer o seguinte questionamento: caso as escolas não 

participassem da OBA e o PRA não estivesse localizado num ponto turístico, os professores 

procurariam esse instrumento como uma opção para sua visita escolar? 

Nota-se que somente dois professores ficaram sabendo do PRA através da internet, 

apesar desse espaço possuir uma página para divulgação de notícias, em que os internautas 

também podem realizar os seus agendamentos, informar-se sobre os projetos e sessões 

disponíveis, entre outros, sendo que nem todos os professores utilizam esse mecanismo ou 

estão cientes. 
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Conclui-se, dessa forma, que o sistema de divulgação precisa ser melhorado para que 

os professores saibam sobre a existência desse espaço e de todas as atividades oferecidas. 

 

Indicador: Contratempos para sair do ambiente escolar 

 

Com o propósito de identificar que contratempos os professores encontram para 

realizar visitas ao Planetário, inquiriu-se aos mesmos: “Indique aspectos negativos da visita”. 

Foram obtidas as seguintes explicações: 

P1: Os negativos, é com relação ao deslocamento. Porque é complicado conseguir um ônibus 

para levar até o Planetário. Uma dificuldade imensa de conseguir. Porque o Planetário não 

disponibiliza um ônibus, tem que conseguir pela SEDUC e é muito difícil conseguir pelo 

estado esse ônibus. Chegam a cancelar várias vezes. Outra dificuldade é com relação ao 

material lá. Tem pouquíssimo material de vídeo, pelo menos de apresentação. Disponível 

para a gente só uns quatro no catálogo de lá. 

P2: O agendamento e o transporte, levar e trazer.  

P3: Negativos: o planejamento com antecedência [...] agendar com 20 a 30 dias de 

antecedência [...] 

P5:  Digamos o que fica aquém, daquele instrumento, o Planetário, é que deveria ser bem 

mais acessível para as escolas públicas. Deveria ter bem mais visitas, já programadas para 

todas as escolas do estado conhecerem aquele equipamento ao longo do ano, ou seja, como é 

um equipamento do estado e creio que o objetivo de construção seja a informação, a 

educação, estar disponível pra isso, deveria ter, existir, um programa, de vínculo maior para 

as escolas públicas. Justamente pra instigar o estudo da Astronomia, que mesmo os 

professores de Física, que são desbravadores desses assuntos nas escolas, por conta própria, 

ainda é muito subutilizado dentro das escolas [...] 

Vale frisar que a dificuldade levantada por esses professores, todos da rede pública 

estadual de ensino, quanto à obtenção de transporte para o deslocamento dos alunos, da escola 

ao PRA, assim como para outras aulas em campo, não é exclusividade somente da realidade 

em que eles convivem, do Estado do Ceará. Santana (2017), ao investigar sobre as visitações 

à Espaços Não Formais (ENF) de ensino, por exemplo, ao Observatório Didático de 

Astronomia “Lionel José Adriatto”, teve a seguinte constatação: 

 

Este índice, pouco abordado na literatura, foi bastante presente nas falas dos 

professores e se trata de uma realidade presente nas escolas brasileiras, 

principalmente no setor público de ensino. Existe uma burocracia impeditiva para o 
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auxílio de transporte no ensino público e os professores devem se submeter a 

processos extensos para justificar a saída escolar (SANTANA, 2017, p. 96). 

 

A autora acrescenta ainda: 

 

Sendo esta uma questão de políticas públicas e fora do alcance dos professores, este 

fator se torna uma situação de conflito para a utilização dos ENF, fazendo com que 

os professores reduzam suas possibilidades de visitação e demonstra uma 

desvalorização, por parte governamental, pela educação e pelos ENF (SANTANA, 

2017, p. 96). 

 

Verifica-se que os professores reiteram a dificuldade em conseguir transporte para as 

visitações. Reconhecem a necessidade de uma formação adequada no ensino de Astronomia, 

que possibilite o desenvolvimento de um estudo metodológico, a fim de suprir suas 

necessidades e, assim, sendo o local visitado melhor explorado em suas potencialidades, 

evitando que essas atividades extraclasses se tornem meros passeios. 

Ovigli e Freitas (2009) acreditam que uma das maiores lacunas existentes sobre a 

utilização dos espaços não formais se deve à falta de discussões na formação inicial com 

relação às definições, especificidades e atividades a serem realizadas numa visitação. 

 

Indicador: Concepção do Planetário como ponto turístico 

 

Existe na literatura da área diversos autores que apontam que boa parte dos 

professores realizam visitas aos ENF baseadas em senso comum, apenas como mero passeios. 

Pode-se inferir também, através da fala do P5: “Era uma turma de 3º ano, da nossa 

escola, né? Uma turma que ia terminar o Ensino Médio e fez parte de uma série de aulas de 

campo que fizemos naquele ano ao final do ano pra, como uma forma de despedida da 

turma”, que a visita ao Planetário foi tratada muito mais como um mero passeio do que outra 

finalidade, assim como em outras aulas em campo realizadas na escola, um prêmio pelos 

alunos estarem concluindo o Ensino Médio. 

Terci e Rossi (2015) advertem que os professores devem orientar os alunos quanto aos 

conteúdos que serão trabalhados na visitação, com o intuito que esta não se torne um simples 

passeio, pontual e desconectado com a sala de aula, pelo contrário, que seja aproveitada em 

sua totalidade. 

Santana (2017, p. 39) complementa que: 

 
Na etapa da visita, os professores primeiramente precisam providenciar roteiros ou 

notificar os alunos sobre a necessidade do registro, encorajando-os a se 

manifestarem durante as visitas, expressando suas dúvidas, curiosidades e 

concepções. Os professores devem se encarregar de ter uma lista dos alunos 
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participantes (contendo as informações pessoais e telefone dos responsáveis) e kit de 

primeiros socorros além de alertar aos alunos quanto à possibilidade de levar lanches 

(SANTANA, 2017, p. 39). 

 

Vale destacar que nas transcrições anteriores, e também em todas as entrevistas, que 

nenhum professor afirmou orientar os alunos quanto à necessidade de registrar as informações 

obtidas nas visitações, sendo esta estratégia de extrema relevância na pesquisa científica, no 

desenvolvimento do conhecimento científico. O que permite aqui se fazer a seguinte 

provocação: Caso durante a visitação ao Planetário os alunos, pelo menos a maioria, nada 

tenham registrado, as discussões pró-visitas não estarão comprometidas? 

Terci e Rossi (2015) sugerem ainda que poderá o professor também optar por não 

divulga claramente quais conteúdos serão abordados na visita, todavia, ele deverá dar pistas 

como, por exemplo, solicitar aos alunos que pesquisem sobre o espaço e/ou as atividades que 

são realizadas no local. Reitera-se que, infelizmente, nenhum professor entrevistado solicitou 

que seus alunos pesquisassem sobre o PRA. Defende-se que por meio desta pesquisa os 

alunos poderiam melhor explorar esse espaço. 

 

Indicador: Falta de planejamento e roteiro para as visitações 

 

A fim de inferir se os professores elaboram planejamentos e roteiros para as visitações 

ao Planetário, realizou-se o estudo a seguir. 

P2 indica que o Planetário em que ele visitou “não dispõe de bebedouros, cantinas. De 

repente, se eu quiser levar um lanche tem que ser tudo ali no cantinho. Lá, nada pode se 

pegar, se tocar [...]. 

Terci e Rossi (2015) advertem que é importante que o professor conheça antes o ENF 

a ser visitado, a fim de tecer melhores informações sobre a estrutura e organização do local, 

assim, prevenir-se quanto aos quesitos: segurança, alimentação dos estudantes, acessibilidade 

aos alunos que são portadores de alguma deficiência. Essa visita prévia auxiliará o professor 

em seu planejamento e roteiro, proporcionando novas ideias e possíveis adaptações para que o 

local visitado seja melhor explorado. 

Todavia, entende-se que representantes do poder público, das secretarias de educação, 

das Universidades, dos ENF, dentre outros, devem participar dessa discussão. Pois não basta 

o Planetário apresentar boas condições dentro do seu espaço de projeção. É preciso haver um 

fácil acesso ao ENF e que este ofereça em seu entorno uma adequada estrutura para a 

acomodação dos visitantes, principalmente das escolas públicas, um público mais carente, a 
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fim de suprir suas necessidades básicas, disponibilizando: bebedouros, banheiros, locais para 

lanches, etc. 

Perguntou-se ao P2 sobre: “O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no 

uso do Planetário como recurso pedagógico?”. A resposta foi: 

P2: A gente sentar. A gente que eu falo é nós, professores, discentes, núcleo gestor, tá certo? 

E traçar algumas, principalmente o pessoal das exatas, que é a nossa grande massa, 

professores de Matemática, Física, Química e Biologia. A gente traçar um trabalho que 

possa utilizar com mais frequência o Planetário, entendeu? Eu acho que importante. Tá 

faltando só haver uma conscientização do grupo de profissionais [...] 

P4 foi questionado sobre: “Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário 

como recurso pedagógico?”. Obteve-se a seguinte resposta: 

P4: [...]então, se o professor não tiver um domínio prévio. Não tiver uma ideia clara do que 

ele quer, de como trabalhar, a visita pode acabar sendo só uma diversão, só ainda um 

passeio, sem uma consequência, né [...] 

Outro ponto que merece semelhante atenção para análise, diz respeito às transcrições 

acerca da indagação feita aos professores entrevistados sobre “Antes da visita ao Planetário 

você realizou na escola alguma atividade preparatória? ”: 

P1: Sim, sim. Durante três meses nós fizemos um minicurso com as principais temáticas é das 

olimpíadas de Astronomia. Aí eu via conceitos de sistema dos planetas, de corpos diversos 

corpos celestes, asteroides, cometas, né? Também falando sobre conceitos de estrelas, 

eclipses. Então, foi um curso conceitual, introdutório básico. 

P5: Uma atividade básica, informando os alunos o que eles iam encontrar lá, qual o objetivo 

do Planetário, o que é que ele mostrava e os estudos básicos da gravitação universal. A gente 

sempre tentou enquadrar. Na época eles estavam estudando gravitação universal e para 

contextualizar o que eles iriam ver. 

Percebe-se que os professores até buscam estratégias para sensibilizarem os alunos, 

mas sem uma fundamentação teórica e metodológica. Conforme Terci e Rossi (2015), é muito 

importante na etapa de pré-visita que os professores entrem em contato com os responsáveis 

do ENF para que seus objetivos possam ser trabalhados de acordo com as atividades 

disponíveis nesse espaço. 

Verifica-se também que os professores explicaram aos seus alunos sobre a visita ao 

Planetário, exceto P4 e P6, pois, infelizmente, ainda não levaram os seus estudantes ao 

Planetário. P4, durante a entrevista, argumentou que o tempo que ministra aula na Educação 

Básica (de 1 ano e meio) corresponde praticamente ao tempo que o PRA está fechado para 
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visitação, devido a uma reforma. Já P6 justificou no decorrer da entrevista que teria sido, 

principalmente, pela dificuldade de transporte. 

Apesar da maioria dos professores ter feito uma atividade de sensibilização na escola, 

em nenhum momento das entrevistas os mesmos (salvo P3, que durante a entrevista explicitou 

que tinha o hábito de visitar o PRA antes de ir com os alunos, para definir o que seria 

trabalhado com os estudantes e elaborar o seu roteiro) citaram que haviam conversado com os 

responsáveis do local para explicarem sobre os objetivos da visita, a fim de saber se o PRA 

teria disponível atividades para atender aos seus objetivos propostos. 

Segundo Santana (2017), é interessante na etapa de pré-visita que o professor realize o 

procedimento de conversar com os responsáveis do local que será visitado, com o intuito de 

conciliar suas intenções com as atividades disponíveis no espaço. 

Sabe-se que no Brasil os professores, sobretudo da Educação Básica, não têm muito 

tempo livre. Entretanto, recomenda-se que o professor faça uma visita prévia ao local no 

momento de sua hora-atividade, que corresponde a 1/3 de sua carga horária total, sendo 

destinada para outras atividades escolares que não a regência de sala de aula (por exemplo, 

atividades extraclasse, planejamento de aulas, entre outras), conforme estabelecido pela Lei 

11.738, de 16 de julho de 2008.17 Vale ressaltar que desde o ano de 2012 que o Estado do 

Ceará implantou essa ampliação da hora-atividade dos professores.18 

Santana (2017) destaca que uma visita prévia ao local pode auxiliar bastante no 

planejamento do professor. Até mesmo entrar em contato antes com a instituição a ser 

visitada, vislumbrando maiores informações. 

A autora frisa ainda a necessidade de se elaborar um roteiro para organizar a visitação, 

estabelecer uma sequência de trabalho, a fim de evitar que os alunos percam o foco e, assim, 

reduzir casos de indisciplina. Santana (2017) lembra ainda que o objetivo do roteiro não é de 

tornar o ENF uma sala de aula com um ensino tradicional, mas para que os alunos explorem o 

máximo possível o local, ou seja, para que o Planetário seja melhor explorado em todas as 

suas potencialidades. 

Santana (2017) orienta que o roteiro pode conter perguntas abertas sobre o que vai ser 

abordado, objetivando que os alunos explorem melhor os conteúdos relacionados à visita e 

facilite a interação com o monitor. Para a pesquisadora, o roteiro favorecerá a participação do 

                                                           
17 Lei Nº 11.738, de 16 julho de 2008. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11738.htm>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
18 Disponível em: < http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/129-noticias-2012/4666-governo-do-estado-

inicia-na-rede-de-educacao-a-implantacao-do-13>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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aluno na visita, permitirá que ele faça registros e anotações e, principalmente, seja 

protagonista no processo de ensino e aprendizagem. 

É importante também chamar a atenção que nenhum dos professores entrevistados, 

exceto P3, afirmou elaborar um roteiro, nem sequer um registro de planejamento para a 

visitação, deixando a atividade somente sob responsabilidade dos monitores do PRA. 

Acredita-se que, apesar de o professor ter dificuldade em realizar uma visita prévia ao 

PRA para elaborar o seu planejamento e roteiro, ele poderá acessar o site do ambiente, já que 

todos os recursos, equipamentos disponíveis, projetos e atividades estão disponíveis em sua 

página. 

Concomitantemente, o professor poderá entrar em contato por telefone ou por e-mail 

com o responsável pelo local para obter maiores informações, apesar de muitos entenderem 

que o ideal é que ele realize mesmo uma pré-visita para que possa fazer um reconhecimento 

desse ambiente pedagógico, verificando suas potencialidades e limitações físicas/estruturais, 

espaço para lanche, entre outros. 

Defende-se que outra vantagem na visita prévia será a possibilidade de o professor 

escolher um melhor trajeto para o deslocamento dos alunos da escola ao PRA, assim, podendo 

reduzir o tempo do percurso e desgastes com o trânsito. 

Foi visto que a maioria dos professores entrevistados fez um trabalho prévio com os 

alunos na escola para a visitação ao PRA, de discussão, pesquisa, levantamento dos 

conhecimentos prévios dos estudantes e de questões-problema. Teci e Rossi (2015) acreditam 

que durante o período de pré-visita os professores devem instigar os conhecimentos prévios 

dos estudantes, construir pré-conceitos, levantar problemas e solicitar pesquisas sobre o tema. 

Nesse sentido, boa parte da amostra pesquisada atendeu ao proposto por Teci e Rossi 

(2015). Verificou-se que a participação na OBA exerce forte influência para uma visitação ao 

PRA. Todavia, a elaboração de um roteiro para a visita não deve ser descartada, pois esse 

documento reforçará o propósito de que a visita não é um mero passeio, devendo ser vista 

como uma aula que está ocorrendo fora da sala de aula (SANTANTA, 2017). 

Reportando-se à ideia de o roteiro não ser “fechado”, o objetivo é também de permitir 

aos alunos observarem outros aspectos significativos, diferentes dos percebidos pelo professor 

ao realizar o planejamento (TERCI; ROSSI, 2015). 

Sobre o que fazer antes da visita escolar, Santana (2017, p. 13) recomenda que: 

 

Ao iniciar o planejamento da visita escolar os primeiros passos são saber com 

antecedência: 

• Nome, endereço e breve histórico da instituição; 

• Sinopse da exposição ou da atividade da instituição; 
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• O que os alunos já ouviram falar sobre a instituição que será visitada (no rádio, na 

TV, na Internet, no jornal ou em outro meio); 

• Discutir, antes da visita, as experiências dos alunos: o que já viram; o que já 

conhecem; se já foram a uma instituição como a que irão visitar; 

• Orientar os alunos sobre o conteúdo que vai ser trabalhado no local da visita, 

instigando os conhecimentos prévios deles, construindo pré-concepções, levantando 

problemas e solicitando pesquisas prévias sobre o tema; 

• Quais as expectativas dos alunos sobre a visita; 

• Esclarecer aos alunos que a visita está relacionada aos conteúdos curriculares 

(SANTANA, 2017, p. 13).  

 

Nesse aspecto, elencado anteriormente por Santana (2017), percebe-se que alguns 

pontos não foram citados pelos professores desta pesquisa, como, por exemplo, um breve 

histórico do PRA. Dessa forma, acredita-se que pouquíssimos alunos e professores saibam 

sobre a história do PRA, suas mudanças, avanços e relevância para a popularização da 

Ciência no Estado do Ceará. Para melhor explorar a visitação ao PRA, os professores ainda 

têm um bom caminho a percorrer. 

 

Indicador: Falta de clareza na definição dos conteúdos de Astronomia 

 

Vislumbrando entender como os professores selecionam os conteúdos de Astronomia 

para ministrar suas aulas, estes foram questionados sobre: “Como define os conteúdos que 

serão vistos no Planetário?”. Eles responderam: 

P1: Os conteúdos eu definiria como Astrofísica, na categoria de Astrofísica porque eles falam 

sobre, muito sobre, os planetas e algumas estruturas do planeta. E também sobre 

Cosmologia. Aí eu fico na dúvida se seria um pouco de Cosmologia e também um pouco de 

história da Astronomia porque tem um vídeo de Galileu Galilei, que é o protagonista do 

vídeo. 

P3: O nosso livro texto já trazia alguns tópicos já definidos [...] 

P5: O Planetário ele tinha uma série de sessões já pré-definidas. A gente tinha que se 

enquadrar a sessão que eles iriam apresentar... então, a nossa aula informativa foi de uma 

maneira geral. 

Foi questionado ao P2 que: “Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu 

trabalho como professor na sala de aula para o estudo de mecânica celeste?”. Sua reposta 

foi: 

P2: [...] eu não sei definir essa mecânica celeste em si. Se você puder me clarear um pouco 

mais a ideia [...] 
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Constata-se nas respostas desses professores que eles não deixam claro os conteúdos 

que foram estudados, principalmente P1 e P2, que expõem claramente suas dúvidas. O que 

eles apresentam basicamente são alguns conceitos que serão vistos com os alunos, seja na 

escola ou no Planetário. 

Presume-se que essa lacuna desvelada nessas transcrições, quanto à distinção dos 

conteúdos, esteja também atrelada às deficiências na formação inicial ou continuada dos 

professores. Vale lembrar que, dos 4 professores entrevistados que visitaram o Planetário com 

seus alunos, somente 2 professores tiveram uma formação em Astronomia. Todavia, 

revelaram a mesma limitação. 

Bretones (2006, p. 10) fundamenta essa discussão: 

 

Mesmo sem considerar-se que os conteúdos são o único aspecto importante, não há 

dúvida de que os professores de modo geral carecem de noções básicas de todo tipo 

de conteúdo, como por exemplo, o tratado nesta pesquisa: a Astronomia. A 

aprendizagem de novos conteúdos por professores está relacionada diretamente com 

a sua aplicação no cotidiano e também a presença de tais conteúdos nos programas 

de suas disciplinas e até, mais diretamente, nos livros didáticos. O domínio de 

conteúdos de um determinado campo deve levar mais facilmente à conquista da 

autonomia por parte dos professores (BRETONES, 2006, p. 10). 

 

Apesar da educação em Astronomia ocorrer em diferentes níveis escolares, disciplinas, 

livros didáticos e das mais diversas formas, porém nunca existiu uma exigência rígida na 

legislação referentes aos conteúdos a serem abordados na formação de professores 

(BRETONES, 2006). 

 

Os professores, muitas vezes carecem de formação básica e de conteúdos mínimos 

em relação ao ensino de temas astronômicos. Tendo em vista que um dos maiores 

problemas do ensino de Astronomia está na formação do professor, propõe-se a 

sistematização de algumas experiências, visando definir algumas diretrizes para essa 

formação (BRETONES, 2006, p. 15). 

 

Langhi (2009, p. 215) sintetiza que: 

 

Devido ao motivo principal de sua formação inicial limitada em saberes 

disciplinares de astronomia, algumas dúvidas podem surgir durante a atuação 

profissional dos docentes, principalmente quando alunos lhes questionam temas que 

interessam a eles ou relacionados a notícias de descobertas sobre o universo, que 

geralmente tomam conhecimento antes de se dirigirem para a escola (LANGHI, 

2009, p. 215). 

 

P3, ao afirmar que utilizou o livro didático “pra puder enriquecer aquele assunto que 

já vinha pronto pra eles”, suscita outra preocupação. Segundo Leite (2006), após as 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em vigor desde 1998, alguns 

livros passaram a apresentar um maior número de páginas dedicadas à Astronomia, porém, os 
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livros mais vendidos e usados ainda são aqueles com características mais tradicionais, ou seja, 

menos abordagem e com erros conceituais. 

Infelizmente, a falta de material didático de qualidade em Astronomia também 

dificulta a formação inicial dos professores, assim como em sua formação continuada 

(BRETONES, 1999). 

Outro ponto que merece discussão, é o fato de P2 explicitar que: “Na verdade eu não 

faço uma seleção porque como eu falei no início da nossa entrevista ele não tá na nossa 

grade curricular, né? Qual o meu interesse maior em fazer esse trabalho com um gancho no 

Planetário? Os alunos é que vão fazer a escolha”. 

A escolha do tema a ser exposto no ENF e das atividades propostas é de extrema 

importância e necessita ser planejado com bastante critério (SANTANA, 2017).  Os 

professores devem orientar os alunos quanto aos conteúdos que serão trabalhados na 

visitação, com o intuito que esta não se torne um simples passeio, pontual e desconectado 

com a sala de aula, pelo contrário, que seja aproveitada em sua totalidade (TERCI; ROSSI, 

2015). 

Julga-se neste trabalho que, sem dúvida, é importantíssimo que o professor estimule os 

seus alunos a exporem suas dúvidas, seus conhecimentos prévios, todavia, com a devida 

orientação e mediação, consonante com o planejamento e roteiro estabelecidos pelo professor 

para que o recurso Planetário seja melhor explorado. 

P5 diz que: O Planetário ele tinha uma série de sessões já pré-definidas. A gente tinha 

que se enquadrar a sessão que eles iriam apresentar. Entretanto, Langhi (2009) recomenda 

que: 

 As escolas podem e devem usar os planetários para as auxiliarem com o currículo 

no que tange ao ensino de conteúdos específicos de astronomia, usando ou não suas 

apresentações públicas. Algumas sessões poderiam ser especialmente preparadas em 

conjunto com os professores envolvidos a fim de se atingir suas reais necessidades 

(LANGHI, 2009, p. 126). 

 

Santana (2017) entende que: 

 

Os ENF precisam ser flexíveis e adaptáveis para os diversos anos escolares e dar 

abertura para o professor sugerir temas e trabalhar da forma que achar mais viável, 

segundo suas próprias necessidades – exatamente num movimento oposto às 

propostas denominadas “de cima para baixo” (SANTANA, 2017, p. 115). 

 

Nesse sentido, defende-se a relevância dos professores elaborarem o seu planejamento 

e roteiro juntos com a equipe responsável pelo Planetário para que as visitações sejam mais 

proveitosas, a fim de que sejam produzidos melhores resultados, e não simplesmente que as 

escolas se enquadrem às sessões pré-definidas. 
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No tocante à pergunta: “Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica 

celeste?”, feita neste trabalho, as respostas foram: 

P1: Não. Acredito que não. Como me falta embasamento fica até difícil de dar uma resposta, 

mas clara sobre o assunto. 

P2: Nesse termo, mecânica celeste, não. Ainda não. 

P3: Não nesse sentido. Visitei, primeiramente, por diversão, sem turmas nenhuma só por 

curiosidade pra assistir as aulas. Não digo aulas, mas as sessões que eles apresentavam. 

Depois, eu levei os alunos pra assistirem as sessões com o roteiro pré-definido. E nisso eu 

conseguia é estipular o meu roteiro, o meu campo de atuação. 

P5: Não. 

Por meio dessas transcrições, sobretudo com relação à resposta de P1, reitera-se a 

dificuldade que possuem os professores, associada a uma deficiente formação inicial ou 

continuada, ou pela ausência destas, em distinguir os conteúdos de Astronomia, identificar os 

ramos dessa ciência com os seus respectivos campos de atuação. 

Vale ressaltar que P1 e P5 responderam não ter estudado com os alunos o conteúdo de 

mecânica celeste. Não obstante, eles declararam também ter trabalhado com os alunos do 

Ensino Médio para a OBA, sendo que conceitos do assunto “mecânica celeste” constam, há 

bastante tempo, no conteúdo programático das provas dessa olimpíada correspondente ao 

nível desses estudantes (nível 4), tendo sido sugerido pela SAB (Sociedade Astronômica 

Brasileira)19. 

Bretones (2006, p. 34) explica que a mecânica celeste pode ser “Abordada no tema 

‘História’, abrangendo as Leis de Kepler e Newton e depois as aplicações dessas leis ao 

Sistema Solar e Estrelas”. 

Ainda sobre a mecânica celeste, temos que: 

 

A mecânica celeste estuda o movimento dos astros sob a ação da gravitação, 

elabora métodos de determinação de suas trajetórias baseando-se nas posições que 

se observam no céu, permite calcular as tabelas de suas coordenadas para qualquer 

tempo ulterior (efemérides), estuda a influência recíproca dos corpos sobre seu 

movimento, examina o movimento e a estabilidade dos sistemas de corpos celestes e 

artificiais. Como vemos, a mecânica celeste se baseia completamente nos dados da 

astrometria e está muito ligada a ela (grifo do autor) (BAKULIN et al., 1987, p.11-

12, apud BRETONES, 2006, p. 35). 

 

Deve-se citar também que P5, ao ser indagado: “Antes da visita ao Planetário você 

realizou na escola alguma atividade preparatória?”, respondeu que: “Uma atividade básica, 

                                                           
19 Disponível em: 

<http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/REGULAMENTO%20DA%2021%20OBA%20DE%202018.p

df>. Acesso em: 22 jul. 2018. 
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informando os alunos o que eles iam encontrar lá. Qual o objetivo do Planetário? O que é 

que ele mostrava e os estudos básicos da gravitação universal. A gente sempre tentou 

enquadrar. Na época, eles estavam estudando gravitação universal, e para contextualizar o 

que eles iriam ver.” 

Sabe-se que “gravitação universal” é um tema que encontra especial destaque no 

assunto “mecânica celeste”. Contudo, nota-se que P5 respondeu que não havia estudado 

“mecânica celeste” para visitar o Planetário com os alunos. Fato este que ratifica a deficiência 

dos professores quanto aos conteúdos de Astronomia, como se verifica na literatura sobre essa 

área de pesquisa. 

 

Categoria: Relação entre o Planetário e as escolas 

 

Indicador: Limitações na interação entre o Planetário e a Escola 

 

Pensando-se em reconhecer limitações que possam existir entre o Planetário e as 

escolas, perguntou-se também aos professores “O que poderia ser feito para superar suas 

dificuldades no uso do Planetário como recurso pedagógico? ”: 

P1: Acredito o seguinte, acredito que deve até ter, mas, por exemplo, um catálogo maior de 

materiais de apresentação e que tivesse o resumo de cada um deles [...] 

P2: Porque às vezes, nobre colega, o Planetário está lá a título de turismo. E alguns colegas 

professores da rede estadual eu acho que nem conhecem o Planetário. Não sabe nem se ele 

existe. O que tá faltando é justamente essa informação. Divulgação de trabalho. O que ele 

pode nos orientar, promover. O recurso que o Planetário tem possa auxiliar no ensino de 

Ciências nas escolas. Tá faltando esse elo que não existe. Entendeu? Eu conheci o Planetário 

porque um projeto do Governo do Estado trouxe. Pra mim foi maravilhoso. Eu não conhecia 

o Planetário porque pra mim era uma peça turística lá. Era só para os turistas virem à 

Fortaleza e conhecerem. Dragão do Mar é como se fosse apenas visitação turística e não 

nossa, entendeu? Tá faltando é isso eles saírem de lá e visitarem as escolas e se possível com 

slides, com vídeos, com palestras para que divulguem o trabalho do Planetário em Fortaleza, 

para as escolas nossas aqui do estado, em Fortaleza. 

Foi solicitado a cada professor que: “Indique aspectos negativos da visita”. Foram 

obtidas as seguintes explicações de P1 e P5: 

P1: [...] outra dificuldade é com relação ao material lá. Tem pouquíssimo material de vídeo, 

pelo menos de apresentação. Disponível para a gente só uns quatro no catálogo de lá. 
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P5:  [...] deveria ter, existir, um programa, de vínculo maior para as escolas públicas. 

Justamente pra instigar o estudo da Astronomia, que mesmo os professores de Física, que são 

desbravadores desses assuntos nas escolas, por conta própria, ainda é muito subutilizado 

dentro das escolas [...] 

Perguntou-se ao P5: “O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 

do Planetário como recurso pedagógico?”. O professor elucidou que: 

P5: Eu creio que uma parceria maior do Planetário [...] 

Isto posto, o professor indica a necessidade de um melhor divulgação e interação desse 

espaço com as escolas. 

Santana (2017, p. 114-115) orienta que “Os ENF devem investir na divulgação de suas 

atrações e atividades para facilitar a possibilidade do professor adequar seus objetivos e ações 

ao levar os alunos para uma visitação”. 

Corrobora-se com o pensamento desses professores para que o PRA invista mais em 

divulgação, até mesmo com a possibilidade de visitar as escolas, com o intuito de atingir um 

público ainda maior, popularizando cada vez mais a ciência, a aprendizagem científica. 

O PRA poderia utilizar cada vez mais os meios de comunicação, por exemplo, 

emissoras de TV e de rádio. Acredita-se que um programa de rádio, entrevistando diferentes 

pesquisadores, com inúmeras produções nessa área da ciência, poderia conquistar muito mais 

pessoas, pois, historicamente, a Astronomia desperta a curiosidade e fascínio dos indivíduos, 

e que atendem aos seus interesses, algo pouco verificado num ambiente escolar, tornando a 

aprendizagem mais significativa (SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001). 

 

Os planetários não deveriam funcionar apenas como momentos de lazer ou como 

rápidas sessões de cultura científica, mas também como parceiros na formação 

continuada em ensino de Astronomia para os professores dos Ensinos Fundamental 

e Médio, promovendo cursos, distribuição de materiais didáticos e o atendimento 

local e regional, dirigindo-se pessoalmente até as escolas, em uma somatória de 

esforços de modo a atingir todo o País. Porém, no Brasil, devido à quantidade 

reduzida dessas instituições de divulgação e ensino (há, atualmente, cerca de 30 

planetários fixos em funcionamento em todo o território nacional), a prática dessas 

atividades parece estar distante de nossa realidade, apesar de alguns planetários 

brasileiros promoverem excelentes trabalhos locais e sobretudo pontuais (LANGHI; 

NARDI, p. 231). 

 

Em seguida, foi perguntado aos professores se: “Depois da visita ao Planetário você 

programou realizar atividades relacionadas com esta visita na escola e/ou em outro espaço? 

”: 

P1: Não houve interação desse tipo. 
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P2: Olha, realmente não existe. Na escola não existe esse espaço. O que foi que eu fiz? Eu 

criei um mural só das exatas, que eu chamo de CINEMAT, que é de Ciências da Natureza e 

Matemática, onde eu tenho um espaço realmente voltado para a Astronomia [...] 

P3: Geralmente a visita ao Planetário já era a culminância. Já tava no encerramento do 

nosso trabalho. Então, já realizava essa visita, essa programação, pra finalizar o projeto que 

eu tinha feito para aquele período letivo. E, em alguns casos, antecedeu a realização da 

OBA. Então, eu tinha a sequência de explicação, apresentação, visita ao Planetário, ou não, 

e a OBA. Já era no finalzinho do projeto. 

P5: Nós tivemos as discussões posteriores à visita, né? As dúvidas que normalmente que os 

alunos tinham baseado na minha experiência em sala e que nós tivemos na faculdade de 

pesquisar um pouco mais juntos para obter uma resposta. E, assim, basicamente, foram essas 

discussões posteriores que se prolongaram por um mês nas aulas de Física, mas nós não 

tivemos nenhuma atividade específica depois da visita ao Planetário, uma amostra ou coisa 

desse tipo. 

Pode-se destacar dois pontos. O primeiro, com relação aos professores pouco 

visitarem o Planetário, basicamente, para o encerramento de seus alunos para a OBA. Desse 

modo, esses professores estão subutilizando esse valioso ambiente, pois: 

 

[...] os planetários permitem a visualização de temas ligados aos astros de forma 

bastante realista, a partir da apresentação de fenômenos de forma repetida em um 

curto espaço de tempo. Além disto, este espaço não formal de ensino também é 

eficiente na reprodução do céu de qualquer lugar do planeta em qualquer época do 

ano, assim como movimentos celestes em poucos minutos. Estes benefícios listados 

de um planetário contribuem para o aprendizado de forma significativa, despertando 

assim, o interesse pela Astronomia, seja qual for o nível de ensino, básico ou 

superior (COSTA; EUZÉBIO; DAMASIO, p. 74). 

 

Apresenta-se aqui a seguinte provocação: “Visitar o Planetário logo no início e por 

mais vezes, durante a preparação dos alunos para a OBA, e não somente no encerramento, 

não despertaria ainda mais o interesse dos alunos em estudar Astronomia? ” 

O segundo aspecto se refere ao fato desses professores terem pouco explorado os 

conteúdos estudados após a visita ao Planetário, na escola, mais especificamente em sala de 

aula. Conteúdos que poderiam ser vistos no decorrer de todo o ano letivo foram discutidos de 

forma resumida e pontual. 

Terci e Rossi (2015) elucidam que o tema deve ser retomado para que a visita não se 

torne algo isolado e descontextualizado com a escola. Eles sugerem que essa conexão pode 

ser realizada através de atividades que gerem reflexões sobre o que foi visto e aprendido 



118 

 

durante a visitação. Procura-se despertar ainda mais a curiosidade que tenha surgido durante a 

visita e incentivar a construção dos conhecimentos, de forma mais aprofundada. 

 

Seria interessante se os professores conseguissem compartilhar os resultados de suas 

visitas com outros professores, agentes escolares, pais dos alunos, para que 

abrangesse as discussões sobre a importância destes espaços na formação dos 

indivíduos, conseguindo uma participação coletiva de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, facilitando questões burocráticas a respeito da 

realização de visitas a espaços não formais (SANTANA, 2017, p. 40). 

 

Santana (2017, p. 92) aponta que “[...] atividades pós-visita devem ir além das 

particularidades relacionadas aos conteúdos e conceitos da visita, mas também envolver as 

dimensões sociais e pessoais que a visita proporciona”. 

 

Indicador: Interação favorável entre o Planetário e a Escola 

 

No que se refere à apuração de pontos favoráveis que possam existir na interação entre 

o Planetário e as escolas, foi solicitado ao professor P1, em seguida ao P2, que: “Indique 

aspectos positivos da visita”. Eles explicaram que: 

P1: [...] com relação aos palestrantes eles são bastante preparados, falam muito bem. 

P2: Os positivos, o quadro de funcionários que são alunos do IFCE, são alunos da UFC, que 

prestam serviço pra os alunos, pra gente, são excelentes, entendeu? Atendimento show. Eles 

realmente explicam. Dão espaço. Por serem jovens, eles não são aquelas pessoas que ‘não 

pode’, proíbem não, deixam bem tranquilo, para que você fique à vontade. Passam toda a 

explicação necessária para que você fique, o aluno se sinta bem no ambiente do Planetário, e 

orienta bastante. Essa eu acho positivo. 

Percebe-se na fala dos professores que a presença dos monitores é bastante relevante 

para uma boa visitação. A interação dos monitores com o público possibilita uma relação mais 

atrativa e ampla de informações (FRARE et al., 2012). 

Porém, Ghon (2006) alerta que por mais que o professor tenha realizado o 

planejamento da visita, o ENF permite que o visitante explore mais sobre o conteúdo 

científico. Portanto, é fundamental que o mediador da visita, monitor ou “planetaristas20”, 

                                                           
20 Esse termo associa-se aos profissionais que atuam nos ambientes dos Planetários, porém essa categoria ainda 

não é reconhecida como profissão. 
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esteja preparado para questionamentos que possam surgir dos alunos, e demais visitantes, 

sobre assuntos que não estavam previstos. 

 

Qualquer que seja o caminho metodológico construído ou reconstruído, é de suma 

importância atentar para o papel dos agentes mediadores no processo: os 

educadores, os mediadores, assessores, facilitadores, monitores, referências, apoios 

ou qualquer outra denominação que se dê para os indivíduos que trabalham com 

grupos organizados ou não. Eles são fundamentais na marcação de referenciais no 

ato de aprendizagem, eles carregam visões de mundo, projetos societários, 

ideologias, propostas, conhecimentos acumulados etc. Eles se confrontarão com os 

outros participantes do processo educativo, estabelecerão diálogos, conflitos, ações 

solidárias etc (GOHN, 2006, p. 32). 

  

Nesse viés, Jacobucci (2008) aponta a necessidade de formação também para as 

pessoas que gerenciam, monitoram e cooperam com a divulgação científica destes espaços, 

pois, normalmente, são elas que decidem como será a apresentação para o público visitante. 

 

Categoria: Benefícios do Ensino de Astronomia com o uso do Planetário 

 

Indicador: Planetário como relevante recurso tecnológico e metodológico 

 

Para verificar a relevância do Planetário como recurso tecnológico e metodológico, 

apresentou-se o seguinte questionamento: “Quais os principais objetivos para esta visita?”, 

os professores responderam que: 

P1: A visita ao Planetário teve como objetivo finalizar, fechar um programa de um curso, um 

minicurso ministrado, tendo em vista a possibilidade dos alunos materializar de uma maneira 

mais lúdica, né? E reforçar os conceitos aprendidos durante o curso de Astronomia. 

P2: Primeiro, realmente fazer com que os nossos alunos tenham um conhecimento, né? Não 

aprofundado, pelo menos um conhecimento superficial do nosso sistema solar, onde eu 

sempre bato na tecla e as nossas feiras científicas a gente trabalha muito o sistema solar. 

Falar sobre os planetas, sobre as estrelas, sobre a Lua e daí essa premiação de visitar o 

Planetário já é uma forma de um conhecimento um pouco mais detalhado, que eles escutam e 

também veem, entendeu? E a gente tem esse lance de tentar fazer a junção da sala de aula 

com o Planetário. Você sai daquela parte teórica de discussões, sem ter visão, e quando 

chega ao Planetário você viaja, você consegue realmente e bem longe, alcançar onde você 

não conseguiria em sala de aula. Então, esse intercâmbio eu acho interessante. 

P3: Além de tornar a disciplina interessante e sair do mesmismo em sala de aula, foi avançar 

nesse conteúdo e de que eles pudessem ver a dinâmica dos corpos celestes. Porque com, há 

um sistema de lentes, que eles mostram as imagens, que ele consegue simular a ação do 
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movimento dos planetas e constelações. Nisso eu não consegui em sala de aula. E com esse 

recurso eu consegui apresentar pra eles um momento que havia, por exemplo, choque de 

galáxias ou então a evolução do sistema solar e isso enriqueceu bastante porque eu 

conseguia ver que aquilo que eu havia comentado antes em sala de aula eles podiam 

visualizar[...]e depois fazer um momento de aprofundamento com um espaço aberto para 

perguntas. 

P5: Trazer o aluno pra fora da escola para eles verem. Tentarem ver um pouco de Física na 

prática já que a nossa disciplina é muito teórica. Tentar apresentar um pouco o mundo fora 

daqui da nossa cidade, fora do nosso Brasil, fora do nosso planeta. Pra eles conhecerem um 

pouco como são as coisas, considerando que a nossa juventude, apesar do grande acesso a 

informação que nós temos hoje em dia, utiliza muito pouco esse acesso. É uma utilização 

muito mal encaminhada. Então, a ideia era justamente apresentar um conceito, uma visão 

diferente do ensino da Física, principalmente ligada a gravitação, ao mundo fora do planeta. 

Nota-se que P1, P2, P3 e P5 percebem a importância desse espaço, através dos 

seguintes benefícios: proporcionar um ensino lúdico; relacionar os conteúdos vistos nesse 

ambiente com os assuntos estudados em sala de aula, assim, integrando a escola com o 

Planetário; possibilitar observações do espaço, que dificilmente poderia ser feito dentro de 

sala de aula; associar a teoria vista em sala de aula com uma atividade prática num ENF; 

contribuir com a superação de um ensino de Física basicamente tradicional, que prioriza 

cálculos matemáticos; entre outros. Enfim, infere-se que esses professores reconhecem o 

Planetário como um relevante recurso tecnológico e metodológico. 

De acordo com Thornburgh (2017), o Planetário é um ambiente altamente visual. Para 

o pesquisador, a tecnologia avançada de um Planetário pode promover experiências aos 

alunos que dificilmente seriam vivenciadas em sala de aula. Por meio desse instrumento, os 

estudantes, possivelmente, terão uma melhor compreensão da ciência espacial, através dos 

modelos que são criados e observados nesse ambiente. 

Quanto ao ensino de Física que prioriza cálculos matemáticos, Carboni (2016, p. 7-8) 

manifesta a mesma preocupação: 

 

Por exemplo, a cinemática é vista como algo dificílimo devido à necessidade que os 

alunos veem de decorar tantas fórmulas e resoluções extensas, onde as situações 

colocadas pelos professores também não conseguem chamar atenção, pois o tema 

não faz parte da realidade dos alunos (CARBONI, 2016, p. 7-8). 

 

É importante elucidar que neste trabalho não é defendido que o uso da matemática é 

prejudicial ao ensino de Física ou para o ensino de Astronomia. Fomenta-se aqui é a 



121 

 

necessidade de se buscar um equilíbrio, a fim de evitar que os alunos sejam desmotivados 

logo nos primeiros contatos com o ensino dessas ciências. 

Acredita-se que cálculos matemáticos no ensino de Física ou Astronomia, 

descontextualizados, fora da realidade dos alunos, sem que façam o devido sentido, 

representarão sérios obstáculo epistemológico a serem superado pelos estudantes. 

 

Indicador: Proporciona uma aprendizagem significativa 

 

A fim de constatar, por meio das falas desses professores, se o Planetário promove 

uma aprendizagem significativa, fez-se o seguinte questionamento: “Você acredita que o 

Planetário favoreceu aos alunos uma aprendizagem significativa?”. Os professores expuseram 

que: 

P1: Sim, sim. Durante o minicurso a gente procurava dar uma lida sobre os conceitos que 

eram dados do eclipse solar e lunar, relacionar isso com os conhecimentos que os alunos já 

tinham, conceitos como constelações. E no Planetário foi possível reforçar isso. Então, tipo 

de constelações que foram estudadas desde durante o curso foi possível incrementar, 

aumentar, a gama de maneira a ensinar esse conteúdo. 

P2: É porque assim, o aluno, não só o aluno, nós que gostamos dessa área... dispõe de 

recursos, né, tecnológico, que muitas escolas não dispõem. E aí é outra visão que o aluno tem 

[...] 

P3: Sim. Porque eles a partir daí tiveram o início da percepção da pesquisa científica, do 

entendimento que o tempo dedicado por muitas pessoas para compreender a dinâmica celeste 

resultou num conhecimento maior, que não era só você observar o céu à noite. Pra alguns 

tornou-se mágico, despertaram o interesse para estudarem mais para a própria disciplina. 

Pra uns nem tanto porque, sabe que o talento e vocação são diferentes, mas eu conseguia 

atingir com as visitas o ápice do projeto naquele momento. 

P5: Sim, sim. Porque os alunos tiveram mais interesse em Física. Eles puderam vislumbrar 

uma visão bem maior. Viram, baseado no que diz Marcelo Gleiser: ‘somos poeira das 

estrelas’. Na sessão do Planetário eu deixei isso bem claro. Eles viram, nós vimos, essa 

questão do quão pequeno nós somos dentro de um universo gigantesco. E isso engrandeceu 

muito as discussões em sala de aula e favoreceu bastante ao desenvolvimento desses alunos. 

P1 explicou relacionar os conceitos astronômicos estudados em sala de aula e no 

Planetário com os conhecimentos que os alunos já tinham. Infere-se que, dessa forma, esse 

professor atende a uma das premissas preconizadas pela Teoria da Aprendizagem 
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Significativa, proposta por David Ausubel, que é a ideia de que a nova informação deve se 

vincular a aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 

1999). 

Outro pré-requisito para a obtenção de uma aprendizagem significativa foi apontado 

pelos professores P1, P2, P3 e P5, ao ressaltarem que por meio do Planetário os alunos se 

sentiam motivados. 

Ausubel (1968) propõe que uma aprendizagem significativa ocorrerá somente se o 

novo conhecimento se relacionar com a estrutura já existente e que o aluno precisa estar 

motivado para estabelecer essa relação. Um material, para ser ancorado, deve ser logicamente 

significativo, suficientemente não arbitrário e não aleatório (MOREIRA; MASINI, 2001). 

De todo modo, a fim de se constatar melhores evidências quanto à aquisição de uma 

aprendizagem significativa pelos alunos, recomenda-se, neste trabalho, o uso de mapas 

conceituais. 

A estratégia da utilização de mapas conceituais, de acordo com Moreira (2006), é 

porque são bons instrumentos de avaliação, por exigirem dos alunos atitudes diferentes 

daquelas utilizadas em outros instrumentos avaliativos. 

Foi solicitado a cada professor que: “Indique aspectos positivos da visita”. Foram 

obtidas as seguintes explicações: 

P1: Positivo. É porque é uma boa estrutura, bem confortável. Com relação aos palestrantes 

eles são bastante preparados, falam muito bem.  

P2: [...] e o mais positivo será essa substituição desse equipamento. Diz que vai melhorar 

bastante a reprodução dos vídeos, né? Da imagem. Vai ficar 4k, parece que vai melhorar 

bastante. Eu tô torcendo. Inclusive estou aguardando para o agendamento. Fazer agora em 

agosto. 

P3: Positivo, tem a ludicidade, o novo, a abstração que a gente consegue trabalhar. A 

apresentação de novas imagens. Novas teorias quando é o caso [...] puder mostrar o evento 

celeste que eu queria. Como em sala de aula eu tinha a limitação de tá com uma imagem 

estática, do livro, ou às vezes não ter uma animação em flash que representasse o evento que 

eu queria representar, então, lá eu tinha essa possibilidade. 

P5: Eu creio que é um instrumento muito bem elaborado. Muito bem construído.  

Por fim, esses professores entrevistados coadunam-se com inúmeros pesquisadores 

que acreditam nas diversas vantagens do uso do Planetário para o ensino de Astronomia.  

Barrio (2010) ressalta que são muitas as possibilidades de estudo relacionadas à 

Astronomia, sendo que através da utilização de um Planetário é possível proporcionar 
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atividades interativas voltadas para qualquer tipo de público visitante, seja ele da educação 

Básica ou Superior, concomitantemente, evidencia-se também o seu potencial pedagógico 

para o currículo escolar. 

Foi questionado aos professores que: “Você acredita que o Planetário pode ajudar no 

seu trabalho como professor na sala de aula para o estudo de mecânica celeste?”. Suas 

repostas foram: 

P1: Sim. Durante o meu trabalho como professor de Astronomia, com as atividades de 

Astronomia sim. Acredito que o Planetário tenha essa possibilidade. 

P2: Eu acredito que sim [...] se você puder me clarear um pouco mais a ideia, mas o 

Planetário ele é realmente uma ferramenta fundamental no estudo da ciência. Não só da 

Física, mas ela é fundamental. 

P3: Sim, ele contribui bastante. Não só pelo fato de você quebrar aquela aula em sala de aula 

clássica e ter uma aula num ambiente diferente. Isso torna o ensino mais leve. Você sai dos 

‘muros’ da escola e passa pro ambiente diferente, que por si só já muda completamente a 

aula. E apresentar também uma tecnologia que não é tão comum. Se eu não me engano 

aquela lente de projeção vem da Alemanha e pra que aquele material pudesse ser instalado 

aqui e ser analisado foi feito um estudo pra condição climática que nós vivemos aqui, que é 

mais severo que na Alemanha. Temos uma maresia muito forte. Então, já desde do início que 

você chega ao Planetário e apresenta uma tecnologia nova, que não é comum ao nosso 

estado já se inicia toda uma abordagem diferenciada. 

P4: Sim. Eu diria que os alunos, é uma programação, pelo simples fato de ser uma 

programação extra sala já anima o pessoal. Eu acho que é uma coisa que motiva. É um 

recurso que amplia as possibilidades de compreensão dos alunos, de apresentação do 

conteúdo, de uma forma envolvente, atraente e capaz de que eles entendam de uma forma 

mais clara o assunto. É uma oportunidade que irá contribuir sim em termos de motivação e 

de ampliação das possibilidades de entendimento para o assunto. 

P5: Sim. Creio que é uma das principais ferramentas [...] 

P6: Com certeza. Acho que é fundamental. A questão da posição dos planetas. A previsão de 

outros planetas. Acho que, se eu não me engano, eles fazem esse tipo de questionamento, né? 

Eles fizeram questionamentos muito interessantes. Uma didática muito boa, né? Quando você 

tá lá observando. O ambiente também é muito agradável, o que gera o entusiasmo dos 

alunos. Então esse entusiasmo, essa motivação, você traz pra sala de aula né? Acho que isso 

é o principal. 
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Nas análises das transcrições, conclui-se que os professores entrevistados têm 

objetivos relacionados com a aprendizagem dos alunos, todavia, por não planejarem 

adequadamente as visitações, revelando ausência de roteiro e de definição de objetivos, ao 

mesmo tempo a falta de clareza dos conteúdos trabalhados, estes apresentam a concepção de 

que a visita por si só poderá proporcionar a assimilação dos conteúdos pelos estudantes, 

mostrando um pensamento ingênuo sobre a aprendizagem científica. 

A visitação aos ENF, antes de tudo, precisa ser bem planejada, principalmente quanto 

ao aspecto metodológico a ser utilizado, a fim de contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem (SANTANA, 2017). 

Uma visita bem planejada, com a intencionalidade de divulgar a ciência e associada à 

educação formal, possibilita a aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais de Ciências Naturais (TERCI; ROSSI, 2015). 

Serão analisadas agora as transcrições das repostas dos professores referentes à 

pergunta: “O planetário contribuiu para as aulas de Astronomia?”. Eles revelaram que: 

P1: Sim. Sem sombra de dúvida. Durante o curso a gente teve a oportunidade de aumentar a 

ludicidade. Foi muito importante, os alunos gostaram muito mesmo da visita. Foi muito 

importante. 

P2: Contribuiu muito, apesar de nós não termos essa disciplina na grade, mas o Planetário 

contribuiu muito com o conhecimento dos nossos alunos na parte de Física e tem auxiliado 

bastante nas provas da OBA que eu venho realizando há quatro anos na escola em que eu 

trabalho. Eu sempre tomo a frente disso aí. E quem tem me ajudado bastante é o Planetário. 

P3: Contribuiu. Por que eu afirmo isso? Porque muito dos porquês que eu havia deixado em 

sala de aula consegui retirar, ou durante a visita, ou quando a gente fazia um momento de 

aprofundamento, naquela discussão da aula. Geralmente, alguns minutos após a sessão do 

Planetário eu conseguia me reunir com os alunos num espaço que tem em frente. Sentava 

com eles e ia discutir o que foi visto. E tentar dar as respostas às perguntas que eram feitas. 

P5: Sim [...] com uma das turmas de terceiro ano que visitaram o Planetário nós tivemos uma 

série de análises mais profundas baseado no que foi visto no Planetário. Nessa época nós 

vimos um pouco mais sobre conceitos de eclipses, conceitos de sombras celestes. Tudo isso aí 

foi abordado um pouco mais devido depois da visita do Planetário. 

Apura-se o quanto a visita ao Planetário foi relevante para esses professores tanto para 

o ensino de Astronomia quanto para o ensino de Física.  

Romanzini e Batista (2009) esclarecem que os Planetários são ambientes diferenciados 

que favorecem a aprendizagem dos alunos e de outros visitantes que procuram esses locais 
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para sanar suas curiosidades, além de passarem por um momento de descontração, sendo uma 

experiência extraclasse que facilita a consolidação do conhecimento transmitido nas salas de 

aula.  

Contudo, esses espaços não devem ser vistos somente como oportunidades de 

atividades educativas complementares ou de lazer, todavia, devem fazer parte do processo de 

ensino e aprendizagem de forma planejada, sistemática e articulada (DELIZOICOV et al., 

2002). 

Langhi (2009) corrobora com essa teoria ao esclarecer que: 

 

Os planetários não deveriam funcionar apenas como momentos de lazer ou como 

rápidas sessões de cultura científica, mas também como parceiros na formação 

continuada em ensino de astronomia para os professores de ensino fundamental e 

médio, promovendo cursos, distribuição de materiais didáticos, e o atendimento 

local e regional, dirigindo-se pessoalmente até as escolas, numa somatória de 

esforços a nível nacional. Porém, no Brasil, devido à quantidade reduzida destas 

instituições de divulgação e ensino, a prática destas atividades parece estar distante 

de nossa realidade, apesar de alguns dos nossos planetários promoverem excelentes 

trabalhos locais, mas, sobretudo, pontuais (LANGHI, 2009, p. 126). 

 

Terci e Rossi (2005) alertam para que os professores mantenham a atenção quanto aos 

interesses dos alunos nos ENF, pois estes lugares representam uma “quebra” da rotina escolar, 

sendo os estudantes expostos a inúmeros estímulos, podendo demonstrar comportamentos 

diferentes. 

Marandino (2001) também adverte para que o professor não reproduza a rotina escolar 

nesses espaços, mantendo o foco quanto aos seus objetivos e atento às dúvidas, interesses e 

comportamentos dos alunos. 

Interessante destacar que a participação das escolas na OBA representa um fomento 

para o ensino de Astronomia, pois os professores trabalham conteúdos de Astronomia, tendo 

assim o direcionamento para o ensino em sala de aula, desse modo, visitando Planetários e 

outros equipamentos públicos (BRETONES; NETO; CANALLE, 2006). 

Verifica-se que a deficiência de uma formação inicial e/ou continuada implica em 

outras lacunas na utilização de um Planetário como recurso metodológico: definição mais 

clara de funções e objetivos da educação não formal; sistematização das metodologias 

utilizadas no trabalho cotidiano (transposição didática); construção de metodologias que 

possibilitem o acompanhamento do trabalho que vem sendo realizado;  construção de 

instrumentos metodológicos de avaliação e análise do trabalho realizado;  construção de 

metodologias que possibilitem o acompanhamento do trabalho de egressos que participaram 

de programas de educação não formal (GOHN, 2006).   
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Oliveira, Langhi e Vilaça (2015) afirmam que, apesar da relevância dos ENF, estes 

deveriam ser mais representativos na formação de professores com a realização de cursos e 

recursos didáticos. 

Infere-se que, consonante com as transcrições analisadas, todos os professores 

entrevistados tratam a visita ao Planetário como algo, basicamente, descontextualizado e 

pontual, havendo pouquíssima conexão com a sala de aula, limitando-se as atividades pós-

visita à revisitação dos conteúdos vistos. 

Nesse sentido, Victoriano (2013) ressalta a importância de que a ida ao ENF promova 

reflexões e, como já foi discutido, exista uma interação com a sala de aula para um melhor 

aproveitamento do espaço. 

Para Santana (2017, p. 92): 

 

[...] as conversas, depoimentos e registros sobre a visita podem estimular a explorar 

a espontaneidade das manifestações dos estudantes e assim, o professor pode 

utilizar-se deste recurso para analisar e avaliar a visitação, contribuindo para o seu 

saber experiencial, ajudando-o no planejamento da sua próxima visita escolar 

(SANTANA, 2017, p. 92). 

 

Seria interessante que esses resultados da visita, avaliados pelos professores, fossem 

compartilhados com outros e investigados pelas Universidades, assim como nesta pesquisa 

(TERCI; ROSSI, 2005). Em consonância com Gauthier et al (1998), este processo pode 

representar um Saber da Ação Pedagógica.  

Em linhas gerais, notou-se que a categoria de planejamento, desde a pré até a pós-

visita, apresentava índices semelhantes e frequentes entre todos os professores. Acredita-se 

está relacionado aos saberes da Tradição Pedagógica (GAUTHIER et al, 1998), devido à 

ausência de uma fundamentação teórica e metodológica quanto à utilização do Planetário, seja 

na formação inicial ou continuada dos professores. 

Os saberes utilizados por esses professores durante a visita estariam associados com as 

práticas herdadas destes professores e suas lembranças sobre visitas escolares enquanto ainda 

eram alunos, ou seja, é uma prática que reproduz sem a intervenção das Universidades, a fim 

de melhor explorar esses espaços, resultando num processo de ensino e aprendizagem mais 

eficiente. 

Não restam dúvidas que para uma melhor utilização do Planetário se faz necessária à 

inserção da utilização deste local na formação inicial e continuada dos professores. Terci e 

Rossi (2015) sugerem procedimentos metodológicos para as visitas aos ENF, alertando que a 

realidade de cada contexto escolar é única e que podem (e devem) ser alteradas de acordo 

com os contextos e os saberes experienciais de cada professor. 
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Todavia, os professores devem primeiramente analisar a intenção de ir ao ENF, quais 

são os seus objetivos de acordo com o tema que esteja trabalhando ou irá desenvolver em sala 

de aula (TERCI; ROSSI, 2015).  

Apesar do aspecto cultural estar presente na maioria dos Planetários brasileiros, a 

abordagem educativa ainda tem um longo caminho pela frente, devido à concepção de visita 

ao Planetário como ponto de turismo e lazer, mais do que para ensino e aprendizagem 

(BARRIO, 2007). 

Entretanto, não se deve esquecer que o objetivo principal de um Planetário deve ser o 

de educar nas diferentes áreas do conhecimento, a partir dos princípios astronômicos 

(BARRIO, 2007). 

 

Refletindo sobre uma possível formação continuada para a utilização dos ENF no 

ensino de Astronomia, deveríamos pensar em fornecer um apoio em relação à 

necessidade dos saberes disciplinares (conteúdos) e metodológicos, constatada pela 

área de Educação em Astronomia e pelos professores entrevistados, integrando-os 

com orientações sobre a utilização dos ENF (SANTANA, 2017, p. 113). 

 

Finalmente, organizou-se o Quadro 10 sintetizando as categorias estabelecidas nesta 

pesquisa, com seus respectivos indicadores, representando as concepções dos professores 

sobre o uso do Planetário para o ensino de Astronomia, especialmente acerca do assunto 

“mecânica celeste”. 

As categorias têm caráter semântico e foram agrupadas por temáticas de acordo com 

os indicadores, apresentados nas transcrições (APÊNDICE D). A contagem da frequência foi 

limitada a uma ocorrência por professor, pois o mesmo índice se repetia mais de uma vez em 

cada entrevista. 

Quadro 10 - Categorias e indicadores encontrados. 

CATEGORIA INDICADORES FREQUÊNCIA 

 

Discordância entre os 

documentos oficiais e o ensino 

na educação básica 

Conteúdos de Astronomia 

poucos abordados no currículo 

escolar 

 

7 

Distribuição inadequada dos 

conteúdos de Astronomia 

3 

 

 

 

Formação em ensino de 

Astronomia 

Insegurança em ministrar os 

conteúdos de Astronomia 

 

 

5 

Ausência da disciplina de 

Astronomia em cursos de 

graduação 

 

4 

Formação ausente ou deficiente 

no ensino de Astronomia 

5 

 

 

 

 

Dificuldades na utilização do 

Pouca divulgação das atividades 

oferecidas pelo Planetário 

6 

Contratempos para sair do 

ambiente escolar 

4 

Concepção do Planetário como 5 
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Planetário ponto turístico 

Falta de planejamento e roteiro 

para as visitações 

3 

Falta de clareza na definição dos 

conteúdos de Astronomia 

4 

 

Relação entre o Planetário e as 

Escolas 

Limitações na interação entre o 

Planetário e a Escola 

4 

Interação favorável entre o 

Planetário e a Escola 

2 

 

Benefícios do Ensino de 

Astronomia com o uso do 

Planetário  

Planetário como relevante 

recurso tecnológico e 

metodológico 

6 

Proporciona uma aprendizagem 

significativa 

6 

Fonte: Adaptado de Santana (2017, p. 110). 

 

É importante esclarecer que as respostas correspondentes às perguntas 3, 3.4, 3.6, 3.7, 

3.8, 3.10, 4, 4.1, 5.1 e 5.3 do roteiro da entrevista semiestruturada (APÊNDICE B), não foram 

transcritas neste trabalho por se entender que estas, de certo modo, foram respondidas/tratadas 

nas outras respostas dadas pelos professores. 
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6 CONCLUSÕES 

Por meio desta pesquisa foi possível tomar algumas inferências. Observou-se que no 

Brasil o ensino de Astronomia e Física, apesar de alguns esforços, como, por exemplo, da 

legislação vigente e de alguns trabalhos científicos, é ainda bem superficial e que apresenta 

diversas dificuldades, tais como: uma má formação inicial dos professores e um número 

insignificante de cursos de graduação em Astronomia (sendo que poucos cursos de 

licenciatura em Física oferecem a disciplina de Astronomia e, mesmo quando oferecem, 

normalmente são optativas). 

Outra dificuldade levantada neste trabalho foi acerca de concepções alternativas 

facilmente verificadas em alunos do Ensino Médio, até mesmo em professores (em função de 

uma má formação inicial já apontada). Essas concepções alternativas apresentam-se como 

obstáculos epistemológicos a serem superados. É preciso haver o rompimento entre o 

conhecimento científico e o conhecimento comum. 

Através desta pesquisa foi possível analisar as concepções dos professores sobre as 

visitas escolares ao Planetário e, desse modo, inferir sobre as necessidades formativas para a 

utilização deste. A maioria dos professores argumentou a falta de saberes disciplinares e 

pedagógicos sobre os conteúdos de Astronomia e Física, razão pela qual esses docentes não 

utilizam o Planetário adequadamente.  

Percebeu-se que as concepções dos professores são fundamentadas no saber da 

tradição pedagógica, sendo que estes não elaboram um planejamento e nem roteiro para 

melhor interagir com o Planetário, limitando este espaço a uma mera visita pontual, 

basicamente para se verificar as teorias vistas em sala de aula, não havendo integração desse 

ambiente com a sala de aula. 

Para uma melhor compreensão das implicações que os obstáculos epistemológicos têm 

sobre a aquisição do conhecimento científico, realizou-se uma análise na obra de Bachelard. É 

possível compreender que o conhecimento empírico, proveniente de um realismo ingênuo, 

constitui-se como resistente obstáculo para o conhecimento científico. Ademais, o 

conhecimento de senso comum deve ser questionado, ser colocado à prova. 

Foram conhecidas também as possibilidades de ensino e aprendizado com o uso de um 

planetário, um ambiente não-formal de ensino. Muitos autores apontam que o Planetário 

apresenta diversas vantagens, tais como: despertar a motivação do aluno, sua curiosidade; 

facilitar a compreensão do universo, dos corpos celestes, sua organização, sua composição, 

entre outros. 
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Nesse viés, acredita-se que o Planetário, através de suas variadas possibilidades, 

proporcionará um novo olhar ao indivíduo, dele questionar sobre sua origem, a importância de 

sua existência, assim como de outros corpos celestes. Portanto, esse relevante recurso 

metodológico poderá causar uma ruptura entre o conhecimento científico e o conhecimento 

comum e, desse modo, facilitar o ensino de Física, por meio dos conceitos de Astronomia 

estudados nesse ambiente. 

Entretanto, é preciso fazer um alerta, com o intuito de uma adequada utilização do 

Planetário, é imprescindível promover melhorias na formação inicial e continuada no ensino 

de Astronomia e Física. Para uma mudança de postura do professor, faz-se necessário uma 

abordagem teórica e metodológica, a fim de potencializar o uso de um Planetário. Caso 

contrário, as visitações a esses espaços serão tratadas como meros passeios, baseados em 

senso comum. 

Portanto, vimos que para ocorrer uma aprendizagem significativa o material a ser 

assimilado deve ser potencialmente significativo, ou seja, corresponder à estrutura cognitiva 

do indivíduo; e que será necessário que a aprendizagem possibilite uma reconciliação entre 

conceitos e proposições existentes na estrutura cognitiva do aluno, em que ele será capaz de 

perceber diferenças e semelhanças entre os mesmos. 

Ademais, será necessário também proporcionar uma reformulação constante do 

material de aprendizagem, levando-se em consideração as características comportamentais e 

individuais dos estudantes. Entende-se que cada indivíduo é único, desse modo, deve-se 

pensar num processo de aprendizagem que atente para as particularidades de cada aluno, suas 

limitações e potencialidades, ritmos, espaços e materiais diferentes de aprendizagem. 

Conclui-se, portanto, a partir deste trabalho, das informações levantadas, que o 

Planetário poderá favorecer uma aprendizagem significativa, em função do interesse que 

desperta nas pessoas, ou seja, por meio de uma pré-disposição do indivíduo em estudar 

Astronomia; por possuir sessões adequadas ao nível de ensino e etapa escolar dos alunos, 

correspondendo, assim, à estrutura cognitiva do indivíduo. Deve-se lembrar que essas 

condições são básicas para que ocorra uma aprendizagem significativa. 

Infere-se também que, através do estudo de conceitos astronômicos utilizando-se um 

Planetário, será possível desenvolver nos alunos as habilidades recomendadas pela BNCC. 

Acredita-se que as orientações da BNCC para o ensino de Ciências, sobretudo de 

Astronomia e Física, poderão contribuir de forma significativa, desde que os professores 

utilizem uma abordagem teórica e metodológica validada cientificamente, caso contrário o 
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ensino será baseado, certamente, em erros conceituais, concepções alternativas, por meio de 

senso comum. 

É importante destacar que neste trabalho utilizou-se a BNCC referente ao Ensino 

Fundamental, pois ainda não havia sido aprovado o mesmo documento para o Ensino Médio. 

Apesar disso, acredita-se que não comprometeu ou limitou esta pesquisa, devido ao fato de 

muitos conceitos astronômicos estudados no Ensino Fundamental serem recorrentes até 

mesmo no Ensino Médio. Esses assuntos são revisitados constantemente. 
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APÊNDICE A – LISTA DOS PLANETÁRIOS FIXOS E MÓVEIS DO BRASIL, 

DEVIDAMENTE ASSOCIADOS À ABP. 

Planetários Fixos Modelo Cidade UF 

Planetário do 

Ibirapuera 

Zeiss Star Master São Paulo SP 

Planetário da 

Escola Naval 

SPITZ A-2 Rio de Janeiro RJ 

Planetário da 

Universidade 

Federal de Goiás 

 

Zeiss Spacemaster 

 

Goiânia 

 

GO 

Fundação 

Planetário da 

cidade do Rio de 

Janeiro 

 

Zeiss Spacemaster 

 

Rio de Janeiro 

 

RJ 

Planetário da 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

 

Digistar 3 SPII 

 

Florianópolis 

 

SC 

Planetário da 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

 

Zeiss Spacemaster 

 

Santa Maria 

 

RS 

Planetário da 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

 

Zeiss Spacemaster 

 

Porto Alegre 

 

RS 

Planetário de 

Brasília 

Zeiss Spacemaster Brasília DF 

Observatório 

Astronômico e 

Planetário do 

Colégio Estadual 

do Paraná 

 

Zeiss ZKP-1 

 

Curitiba 

 

PR 

Planetário do 

Espaço Cultural da 

Paraíba 

 

Zeiss Spacemaster 

 

João Pessoa 

 

PB 

Planetário de 

Campinas 

Zeiss ZKP-2 Campinas SP 

Planetário de 

Vitória 

Zeiss ZKP-2P Vitória ES 

Observatório 

Astronômico 

Antares 

 

STARLAB 

 

Feira de Santana 

 

BA 

Planetário 

Tridimensional 

Mundo Estelar 

Modelo dinâmico 

do Sistema Solar 

no centro da sala e 

cúpula com as 

estrelas fixas 

 

São Paulo 

 

SP 

Fundação 

Planetário da 

Zeiss Universarium 

VIII TD 

Rio de Janeiro RJ 
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cidade do Rio de 

Janeiro 

Planetário Rubens 

de Azevedo 

Zeiss ZKP4-Quinto Fortaleza CE 

Planetário 

Sebastião Sodré da 

Gama 

Zeiss Skymaster 

ZKP-3 

 

Belém 

 

PA 

Planetário de Tatuí Aster IV Tatuí SP 

Planetário do 

Colégio Bagozzi 

STARLAB Araucária PR 

Planetário de 

Brotas 

Zeiss ZKP-2 Brotas SP 

Planetário 

Municipal de 

Itatiba 

 

Sphaera 

 

Itatiba 

 

SP 

Planetário Cosmos Stellarium Americana SP 

Planetário do 

Carmo 

Zeiss Universarium 

VIII 

São Paulo SP 

Planetário de 

Londrina 

Gambato Londrina PR 

Planetário Museu 

Parque do Saber 

Zeiss ZKP-4-

Quinto 

Feira de Santana BA 

Planetário de 

Parnamirim 

Sphaera S6T Parnamirim RN 

Planetário da 

CCTECA 

SKY-SKAN 

Definit PD- Digital 

Sky 2 

 

Aracaju 

 

SE 

Planetário do Pólo 

Astronômico 

Casimiro 

Montenegro Filho 

 

Sphaera-media 

 

Foz do Iguaçu 

 

PR 

Planetário Espaço 

Ciência 

Cosmodissée III, 

Automation 

Cosmos 

 

Olinda 

 

PE 

Planetário da 

Secretaria da 

Cultura e do 

Turismo de Sobral 

 

Zeiss ZKP-3-

Quinto 

 

Sobral 

 

CE 

Planetários 

Móveis 

Modelo Contato 

Planetário da CINT 

– Ciência Interativa 

 

STARLAB 

http://www.cint.com.br 

Planetário da 

SBEA (Sociedade 

Brasileira para o 

Ensino da 

Astronomia) 

 

STARLAB   

 

http://www.sbeastro.org 

Planetário do 

MAST - Museu de 

 

STARLAB 

 

http://www.mast.br 
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Astronomia e 

Ciências Afins 

Planetário do 

Observatório do 

Valongo (UFRJ) 

 

STARLAB 

http://www.ov.ufrj.br 

Planetário Teatro 

das Estrelas 

EX-3 GOTO http://www.teatrodasestrelas.com.br 

Planetário Cruzeiro 

do Sul 

Digitarium Alpha 

2+ Digitalis 

http://www.cruzeirodosul.edu.br 

Planetário da 

Universidade 

Estadual do Ceará – 

UECE-FECLI / 

Campus Multi-

Institucional 

Humberto Teixeira 

 

 

Asterdomus 

 

 

http://planetarios.org.br/planetarios/projeto-

astronomia-viva-planetario-movel/ 

Planetário da 

Universidade da 

Integração 

Internacional da 

Lusofonia 

AfroBrasileira 

 

 

Fulldome 

 

 

http://planetarios.org.br/planetarios/planetario-

itinerante-supernova/ 

Fonte: Adaptado de Romanzini (2011, p. 24-26). 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA 

COM OS PROFESSORES 

 

1. Cidade(s) que dá aula? 

2. Qual a sua formação? 

2.1 Qual(is) disciplina(s) ministra? 

2.2 Há quantos anos leciona? 

2.3 Leciona na rede pública ou privada? 

2.4 Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 

2.5 Já participou de alguma formação em Astronomia? 

2.6 Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas escolas onde 

trabalha? 

2.7 Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de Astronomia? 

3. Foi a primeira vez que levou seus alunos ao Planetário? 

3.1 Com que frequência você visita o Planetário? 

3.2 Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário (responda se for seu 

caso)? 

3.3 Como ficou sabendo do Planetário? 

3.4 Sua última visita ao Planetário foi com uma turma de que nível (Fundamental 

ou Médio)? 

3.5 Qual o motivo da escolha dessa turma? 

3.6 Quantos alunos em média possuía cada turma que levou? 

3.7 A quantidade de alunos dificultou a visita ao Planetário, tanto com relação ao 

deslocamento, organização e compreensão dos fenômenos? 

3.8 Já visitou com turma de outro nível? 

3.9 Antes da visita ao Planetário você realizou na escola alguma atividade 

preparatória? 

3.10 Se sim, indique o(s) tipo(s) de atividade(s) preparatória realizada(s). 

3.11 Quais foram seus principais objetivos para esta visita? 

3.12 Como define os conteúdos que serão vistos no Planetário? 

3.13 Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica celeste? 

3.14 O Planetário contribuiu para as aulas de Astronomia? 

3.15 Caso a resposta seja afirmativa, você acredita que o Planetário favoreceu aos 

alunos uma aprendizagem significativa? 



146 

 

4. Você e seus alunos já participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – 

OBA? 

4.1 Caso a resposta seja afirmativa, como foi essa experiência? 

5. Depois da vista ao Planetário você programou realizar atividades relacionadas com esta 

visita na escola e/ou em outro espaço?  

5.1 Se a resposta for afirmativa, indique qual(is) tipos de atividades. 

5.2 Indique aspectos positivos e negativos da visita. 

5.3 Você pretende realizar outras visitas ao Planetário? 

6. Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho como professor na sala de aula 

para o estudo de mecânica celeste? 

7. Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como recurso pedagógico? 

7.1 O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso do Planetário 

como recurso pedagógico?    

Entrevista semiestruturada adaptada de Santana (2017) e validada pelo Grupo de Pesquisa em 

Ensino de Ciências IFCE - Fortaleza. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados do Pesquisador 

Pesquisador responsável: José Ademir Damasceno Júnior 

Orientador: Prof. Dr. Mairton Cavalcante Romeu 

 Instituição a que pesquisador está vinculado:  Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus de Fortaleza (CE), Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (PGECM). 

Telefones para contato: (85) 988348783 

E-mail para contato: profademir7@gmail.com  

O pesquisador responsável compromete-se a cumprir rigorosamente as normas éticas contidas 

na Resolução CNS nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, normas estas que visam garantir os 

direitos e interesses dos participantes de pesquisas envolvendo seres humanos.  

 

__________________________________ 

José Ademir Damasceno Júnior  

         Pesquisador Responsável  

 

Informações sobre a pesquisa  

Título da pesquisa: CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO 

PLANETÁRIO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE 

ASTRONOMIA E FÍSICA 

  

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visa assegurar 

seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e 

outra com o pesquisador.  

 Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se 

houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o 

pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras 

pessoas antes de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se 

você não aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento. 
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Justificativa e objetivos: 

Atualmente, muitos estudiosos direcionam suas atenções para um ensino de Ciências 

fundamentado na ideia de cidadania e na formação de professores com um novo perfil 

profissional, com novas atitudes e práticas pedagógicas, preparados para trabalhar com uma 

visão interdisciplinar da ciência, por meio da conexão entre as diferentes áreas do saber, 

opondo-se, desse modo, a um ensino de Ciências fragmentado (SANTOS, 2006). 

Defende-se que um ensino de Ciências descontextualizado e fragmentado, sem a 

devida importância histórica, como o que é verificado frequentemente nas escolas brasileiras, 

é considerado pelos alunos como pouco interessante e de difícil compreensão. Daí a 

necessidade da formação de professores que superem esses obstáculos, que promovam a 

comunicação entre as componentes curriculares e associem o conhecimento ao contexto dos 

estudantes (SANTANA, 2017). 

No que se refere ao ensino de Astronomia, também são muitas as preocupações. 

Apesar de seu conteúdo está previsto nos documentos oficiais vigentes da educação brasileira, 

assim como em livros didáticos, o ensino de Astronomia apresenta diversas deficiências, ou 

seja, existe uma discordância entre o que se recomenda nos programas voltados para a 

educação e o que se verifica na prática (SANTANA, 2017). 

No Brasil, verificam-se poucos cursos de Licenciatura em Física que possuem a 

disciplina de Astronomia na estrutura curricular. Mais da metade dos cursos são das regiões 

Sul e Sudeste, onde está também a maioria dos astrônomos. No entanto, mesmo nessas 

regiões são poucos os cursos que possuem, ao mesmo tempo, astrônomos e a disciplina 

obrigatória de Astronomia (ROBERTO JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014). 

Portanto, nota-se que os conteúdos de Astronomia são pouco trabalhados na formação 

inicial de professores em nosso país. São raras as oportunidades oferecidas pelos cursos 

superiores para que os professores tenham uma formação que possibilite a apropriação das 

competências e habilidades necessárias para lecionar tais conceitos científicos com esmero, 

tornando essencial a busca por uma fundamentação teórica e metodológica (BRETONES, 

1999). 

Os planetários são classificados como espaços não formais de ensino. Nesses 

ambientes se pode ter uma reprodução da esfera celeste, através de um equipamento óptico 
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capaz de projetar em um teto abobadado as estrelas com suas posições aparentes no céu, 

assim como como os planetas e outros objetos celestes (ROMANZINI, 2011). 

Thornburgh (2017) reconhece o planetário como um ambiente altamente visual. Para o 

autor, a tecnologia avançada de um planetário pode promover experiências aos alunos que 

dificilmente seriam vivenciadas na escola, em sala de aula. Por meio do planetário, os 

estudantes possivelmente terão uma melhor compreensão da ciência espacial, através dos 

modelos que são criados e observados nesse ambiente. 

É importante destacar que inúmeros pesquisadores suscitam a discussão da relevância 

dos espaços não formais como ferramentas pedagógicas no ensino de Astronomia, 

concomitantemente, buscam compreender as possibilidades e dificuldades destes espaços, 

reconhecendo-os como espaços que promovem o interesse e despertam a motivação dos 

visitantes. Estes ambientes configuram-se assim como recursos facilitadores no processo de 

ensino e aprendizagem da Astronomia (ROMANZINI, 2011). 

Entretanto, verificam-se poucos trabalhos que tratam sobre a utilização de uma 

abordagem teórica e metodológica pelos professores no ensino de Astronomia, a fim de 

facilitarem a sua prática pedagógica (SANTANA, 2017). 

Nesse sentido, levantou-se o questionamento sobre como o ambiente Planetário está 

sendo utilizado para o ensino de Astronomia e Física. A preocupação com o tema justifica-se 

pela subutilização do Planetário como recurso metodológico para o ensino de Astronomia, 

sem a devida exploração de todas as suas potencialidades e interação deste com a sala de aula.  

 

OBJETIVO GERAL 

Investigar as concepções dos professores sobre o uso do Planetário como recurso 

metodológico para o ensino de Astronomia e Física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar um levantamento bibliográfico sobre o uso do Planetário para o ensino de 

Astronomia e Física; 

- Analisar se as lacunas apresentadas nas pesquisas existentes sobre o uso do Planetário e o 

ensino de Astronomia estão presentes nas concepções dos professores entrevistados; 
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- Levantar e analisar a utilização do Planetário para o ensino de Astronomia e Física, e a 

integração deste com a sala de aula, através das concepções de um grupo de professores 

entrevistados e em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

- Inferir qual é o papel do professor e os saberes docentes envolvidos ao planejar uma visita 

em um Planetário para o ensino de Astronomia e Física; 

- Obter elementos para potencializar a utilização do Planetário para o ensino de Astronomia e 

Física. 

 

Procedimentos: 

A metodologia utilizada neste trabalho é de natureza qualitativa, uma pesquisa tipo 

estudo de caso, contando com um levantamento bibliográfico da área de ensino de 

Astronomia e uso de um Planetário. Será realizada uma entrevista sobre visitações ao 

Planetário Rubens de Azevedo, localizado em Fortaleza – Ceará. 

Este trabalho analisará as concepções de um grupo de professores sobre a utilização do 

Planetário como recurso metodológico para o ensino de Astronomia e Física. As análises 

serão baseadas em entrevistas semiestruturadas sobre visitações ao Planetário Rubens de 

Azevedo. 

As entrevistas serão gravadas em áudio, num tempo estimado de 30 minutos. Após a 

conclusão da pesquisa, todas as gravações serão descartadas. 

 

Desconfortos e riscos: 

 Apresenta riscos mínimos, podendo ocorrer estresse emocional, insegurança, 

constrangimento, cansaço ou aborrecimento durante a entrevista. Entretanto, serão adotadas 

providências e cautelas para minimizar tais efeitos. 

  

Benefícios: 

Mediante o presente documento, garantimos o retorno dos benefícios de: promover 

uma discussão sobre como estão sendo realizadas as visitas escolares ao Planetário Rubens de 

Azevedo, a fim de serem encontradas estratégias para que as potencialidades desse relevante 

recurso metodológico sejam melhor exploradas pelos professores, que essa atividade 

extraescolar não se limite a uma visita baseada no senso comum; construir estratégias para 

que o ensino de Astronomia com o uso de um Planetário atenda às recomendações dos 
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documentos oficiais voltados para a educação, especialmente da BNCC quanto às 

competências gerais a serem desenvolvidas nos alunos, ao mesmo tempo contribuir para a 

melhoria da formação inicial e continuada dos professores nessa área da ciência; e apresentar 

alternativas para o ensino de Astronomia e Física, por meio do recurso metodológico 

“planetário”, dando destaque aos conceitos “movimento” e “gravidade”, com o intuito de se 

obter indícios de uma aprendizagem significativa. Estes benefícios serão resultantes da 

realização da pesquisa intitulada “Concepções dos professores sobre a utilização do Planetário 

como recurso metodológico para o ensino de Astronomia e Física” aos participantes e às 

escolas CAIC Raimundo Gomes de Carvalho, EEFM José Waldemar de Alcântara e Silva, 

EEMTI Lions Jangada, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará, EEMTI Professor 

Paulo Freire e CEJA Professora Maria Eudes Veras, instituições coparticipantes, consoante 

alínea d, do dispositivo 3.3, da Norma Operacional nº 001/2013 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

Ademais, declaramos conhecer e cumprir as orientações e determinações fixadas na 

Resolução no 466, de 12 de dezembro de 2012, e Norma Operacional no 001/2013, pelo CNS, 

e disponíveis no Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

 

Acompanhamento e assistência: 

Caso o participante, por alguma razão (por exemplo, médica, nutricional, psicológica, 

entre outras), queira interromper a entrevista, poderá ser feito. Ele terá a opção de encerrá-la 

de forma temporária ou definitiva. Se possível, na ocasião, ou mesmo posteriormente, será 

agendada uma nova entrevista. 

 

Sigilo e privacidade: 

 Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma 

informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na 

divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado. 

  

Ressarcimento e Indenização: 

 Reitera-se que você terá direito ao ressarcimento das despesas diretamente decorrentes 

de sua participação na pesquisa e à indenização pelos danos resultantes desta, nos termos da 

Lei, que serão cobertos (ou pagos) pelo pesquisador José Ademir Damasceno Júnior. 
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Contato: 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 

José Ademir Damasceno Júnior, Av. L, nº 840, Bairro Vila Velha, telefone (85) 

988348783, e-mail profademir7@gmail.com. 

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do 

estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do IFCE das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 17:00hs no IFCE Reitoria - R. Jorge 

Dumar, 1703 - Jardim América, Fortaleza - CE, 60410-426; fone (85) 34012332 e-mail: 

cep@ifce.edu.br 

 

Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar 

e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por 

mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas: 

 

Nome do(a) participante: 

___________________________________________________________________ 

Contato telefônico (opcional): 

___________________________________________________________________ 

e-mail (opcional): 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 (Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)  

 

Data: ____/_____/______. 

 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento 
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ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi 

apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa 

exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento 

dado pelo participante. 

 

Nome do(a) pesquisador(a):  

José Ademir Damasceno Júnior 

 

___________________________________________________________________  

 [Assinatura do(a) pesquisador(a)] 

 

Data: ____/_____/______. 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM IDENTIFICAÇÃO DAS 

UNIDADES DE REGISTRO, ÍNDICES E NOTAS DE CAMPO 

Professor 1 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 

Licenciatura em Química. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Química. 

Há quantos anos leciona? 

4 anos. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública estadual. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

Não. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 
Sinceramente, não. 

Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 

Não. 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 

Não. 

Como ficou sabendo do Planetário? 

Pela internet. 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso) 

É, no caso, é estar vinculado o Planetário a um curso na escola. Ele 

acontece uma vez ao ano. E recentemente houve uma parada 

devido a reforma que está ocorrendo no Planetário, e inviabilizou o 

processo de visita. 

Antes da visita ao Planetário você realizou na escola alguma 

atividade preparatória? 

Sim, sim. Durante três meses nós fizemos um minicurso com as 

principais temáticas das olimpíadas de Astronomia. Aí eu via 

conceitos de sistema dos planetas, de corpos diversos corpos 

celestes, asteroides, cometas, né? Também falando sobre conceitos 

de estrelas, eclipses. Então, foi um curso conceitual, introdutório 

básico. 

Qual o motivo da escolha dessa turma? 

Essas turmas foram divididas em 9º ano e 1º e 2º, devido aos níveis 

que existem dentro da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Foi 

classificado assim devido aos critérios de seleção dentro da 

olimpíada OBA. 

Quais foram seus principais objetivos para esta visita? 

A visita ao Planetário teve como objetivo finalizar, fechar um 

programa de um curso, um minicurso ministrado, tendo em vista a 

possibilidade dos alunos materializar de uma maneira mais lúdica, 

né? E reforçar os conceitos aprendidos durante o curso de 

Astronomia. 

Como define os conteúdos que serão vistos no Planetário? 

Os conteúdos eu definiria como Astrofísica, na categoria de 

Astrofísica porque eles falam sobre, muito sobre, os planetas e 

algumas estruturas do Planeta. E também sobre Cosmologia. Aí eu 

fico na dúvida se seria um pouco de Cosmologia e também um 

pouco de história da Astronomia porque tem um vídeo de Galileu 

Galilei, que é o protagonista do vídeo. 

Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de Astronomia no currículo. 

 

Despreparo para ensinar Astronomia.  

 

A universidade não ofertou a 

disciplina de Astronomia na 

graduação. 

 

Necessidade formativa. 

 

 

 

Participação de projetos fomenta o 

ensino de Astronomia. 

Participação em projetos incentiva a 

ida ao Planetário. 

 

 

 

 

Atividade preparatória são conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

OBA como fomento do ensino de 

Astronomia. 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Indica falha na formação para 

trabalhar Astronomia. 
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celeste? 

Não. Acredito que não. Como me falta embasamento fica até difícil 

de dar uma resposta, mas clara sobre o assunto. 

O planetário contribuiu para as aulas de Astronomia? 

Sim. Sem sombra de dúvida. Durante o curso a gente teve a 

oportunidade de aumentar a ludicidade. Foi muito importante, os 

alunos gostaram muito mesmo da visita. Foi muito importante. 

Você acredita que o Planetário favoreceu aos alunos uma 

aprendizagem significativa? 

Sim, sim. Durante o minicurso a gente procurava dar uma lida 

sobre os conceitos que eram dados do eclipse solar e lunar, 

relacionar isso com os conhecimentos que os alunos já tinham, 

conceitos como constelações. E no Planetário foi possível reforçar 

isso. Então, tipo de constelações que foram estudadas desde 

durante o curso foi possível incrementar, aumentar, a gama de 

maneira a ensinar esse conteúdo. 

Depois da visita ao Planetário você programou realizar 

atividades relacionadas com esta visita na escola e/ou em outro 

espaço? 

Não houve interação desse tipo. 

Indique aspectos positivos e negativos da visita. 

Positivo. É porque é uma boa estrutura, bem confortável. Com 

relação aos palestrantes eles são bastante preparados, falam muito 

bem. Os negativos, é com relação ao deslocamento. Porque é 

complicado conseguir um ônibus para levar até o Planetário. Uma 

dificuldade imensa de conseguir. Porque o Planetário não 

disponibiliza um ônibus, tem que conseguir pela SEDUC e é muito 

difícil conseguir pelo estado esse ônibus. Chegam a cancelar várias 

vezes. Outra dificuldade é com relação ao material lá. Tem 

pouquíssimo material de vídeo, pelo menos de apresentação. 

Disponível para a gente só uns quatro no catálogo de lá. 

Você acredita que o Planetário ajudar no seu trabalho como 

professor na sala de aula para o estudo de mecânica celeste? 
Sim. Durante o meu trabalho como professor de Astronomia, com 

as atividades de Astronomia sim. Acredito que o Planetário tenha 

essa possibilidade. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 

Assim, volto a questão da limitação do material que tem disponível 

lá. Acho que a maior dificuldade seria no catálogo demonstrado 

para as apresentações do Planetário. A maior dificuldade é no 

material que tem lá, que é resumido. 

O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 

do Planetário como recurso pedagógico? 

Acredito o seguinte, acredito que deve até ter, mas, por exemplo, 

um catálogo maior de materiais de apresentação e que tivesse o 

resumo de cada um deles, de maneira que pessoas como eu, que 

não tem uma base teórica formal sobre o estudo de Astronomia, 

puder, um leigo, dessa forma, puder ler e aumentar a minha 

bagagem pra que a gente possa trabalhar isso com os alunos. 

Indica falha na formação para 

trabalhar Astronomia. 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

Falta de interação entre o Planetário e 

a escola. 

 

 

Influência dos monitores do 

Planetário como um ambiente 

motivacional. 

Dificuldade de transporte. 

 

 

 

Falta de recursos para ensinar 

Astronomia. 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

Limitação do material do Planetário. 

 

 

 

 

Limitação do material do Planetário. 

 

Necessidade formativa. 

 

Professor 2 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 

Licenciatura em Matemática e não concludente da Licenciatura em 

Física. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Matemática e Ciências. 
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Há quantos anos leciona? 

16 anos. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública estadual. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

Não. Não faz parte do nosso quadro curricular, mas eu sempre 

incentivo inclusive nessas avaliações da OBA, né? Eu sempre 

estou inscrevendo os meus alunos e convencendo-os a participar 

dessa prova da OBA. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 

Não, preparado não. 

Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 

Nenhuma disciplina, nem noções. 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 

Não, formação em Astronomia não. Eu gosto muito. Tenho muito 

interesse. 

Como ficou sabendo do Planetário? 

Na verdade, a primeira vez que piso ali no Planetário foi um 

convite feito pela SEDUC pra nós conhecermos o Planetário do 

Dragão do Mar porque tá sendo ofertado algumas sessões e a nossa 

escola por ter apresentado alguns índices que nos credencia a 

participar de alguns projetos. Nós fomos convidados e desde então 

eu não deixei de frequentar [...] 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso) 

[...] primeiro, o agendamento. Aqui no Estado do Ceará, aqui em 

Fortaleza, principalmente, nós da escola pública para agendarmos, 

nós temos dois dias da semana para termos direito à visitação, às 

terças e quintas para a escola pública. E você só pode agendar no 

primeiro dia útil de cada mês. Você liga pra o Planetário e você já 

agenda pro mês seguinte e, então, realmente é um dia pra dois dias. 

São muitas escolas ligando. Então, a dificuldade é essa que eu 

acho. E outra dificuldade também que eu acho é o transporte. A 

gente deslocar os alunos da nossa escola até o Planetário do 

Dragão do Mar, entendeu? Então, a maior dificuldade além do 

agendamento é o transporte, ir e vir com os nossos alunos. 

Antes da visita ao Planetário você realizou na escola alguma 

atividade preparatória? 

Inclusive eu acho interessante. Os alunos, como se diz? Eu busco 

que eles discutam e perguntem entre si o porquê do anoitecer; o 

porquê do amanhecer; qual o papel das estrelas, o Sol, a Lua? 

Então, eles começam a se perguntarem, a indagarem todo esse 

movimento de constelação. Por que acontece? Entendeu? Então, a 

gente fica aguçando, fica realmente incentivando as discussões pra 

que quando chegarem até o Planetário eles vislumbrarem aquela 

cúpula, que eu acho fantástico. Ao verem os pontos, as histórias, o 

porquê da constelação. Quem foi Newton? Aristóteles? Assim vai. 

Quem foram os gênios da nossa Ciência, né? E eles vão se, vão se, 

adaptando à forma tal que eu acho interessante. Inclusive nós 

tentamos iniciar na escola o clube de Ciência e Astronomia, onde 

eu convidei os alunos de outra escola que eu trabalhei. E eles 

levaram para a escola um feito com cano de PVC, onde o aluno foi 

dar algumas orientações, como era feito? Que eu achei bem 

interessante e daí os meninos ficaram bem interessados a participar 

desse grupo [...] 

Qual o motivo da escolha dessa turma? 

Porque o 9º ano que nós trabalhamos, a Ciência do 9º ano ela 

abraça duas disciplinas, que é Física e Química. E na área da 
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Física é uma junção fantástica. A gente faz uma junção, uma 

passada por todo o conteúdo que eles vão ver no Ensino Médio. E 

eu acho importante eles começarem a ter esse contato com a Física 

presente, com a Astronomia. Eu acho muito interessante. E o meu 

interesse maior é focar no Fundamental, nos 9º anos para eles 

terem esse hábito e começarem a conhecer melhor a nossa área 

científica. 

Quais foram seus principais objetivos para esta visita? 

Primeiro, realmente fazer com que os nossos alunos tenham um 

conhecimento, né? Não aprofundado, pelo menos um 

conhecimento superficial do nosso sistema solar, onde eu sempre 

bato na tecla e as nossas feiras científicas a gente trabalha muito o 

sistema solar. Falar sobre os planetas, sobre as estrelas, sobre a 

Lua e daí essa premiação de visitar o Planetário já é uma forma de 

um conhecimento um pouco mais detalhado, que eles escutam e 

também veem, entendeu? E a gente tem esse lance de tentar fazer a 

junção da sala de aula com o Planetário. Você sai daquela parte 

teórica de discussões, sem ter visão, e quando chega ao Planetário 

você viaja, você consegue realmente e bem longe, alcançar onde 

você não conseguiria em sala de aula. Então, esse intercâmbio eu 

acho interessante. 

Como define os conteúdos que serão vistos no Planetário? 

Na verdade, eu não faço uma seleção porque como eu falei no 

início da nossa entrevista ele não tá na nossa grade curricular, né? 

Qual o meu interesse maior em fazer esse trabalho com um gancho 

no Planetário? Os alunos é que vão fazer a escolha. Eles vão ver a 

exibição do vídeo, da projeção e daí quando a gente chega na 

escola a gente tenta fazer uma avaliação. É uma discussão do que 

eles viram e do que chamou a atenção de cada um. Fazemos uma 

roda de conversa. Porque não pode ser cobrado, mas às vezes eu 

cobro, entendeu? Em algumas questões que valem uma pontuação 

extra na nossa nota. Na roda de conversa que a gente faz eles vão 

citar os pontos: “Ah professor eu não sabia o que era o Cinturão de 

Orion”. Eles começam a conhecer melhor esse lado. Tem alguns 

alunos que inclusive, nas discussões, que falam coisas que às vezes 

me surpreende, entendeu? Por eu não ter comentado em sala de 

aula, mas que eles foram buscar [...] eles fazem a ligação com o 

Planetário [...] 

Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica 

celeste? 

Nesse termo, mecânica celeste, não. Ainda não. 

O Planetário contribuiu para as aulas de Astronomia? 

Contribuiu muito, apesar de nós não termos essa disciplina na 

grade, mas o Planetário contribuiu muito com o conhecimento dos 

nossos alunos na parte de Física e tem auxiliado bastante nas 

provas da OBA que eu venho realizando há quatro anos na escola 

em que eu trabalho. Eu sempre tomo a frente disso aí. E quem tem 

me ajudado bastante é o Planetário. 

Você acredita que o Planetário favoreceu aos alunos uma 

aprendizagem significativa? 

É porque assim, o aluno, não só o aluno, nós que gostamos dessa 

área, a gente tem que às vezes parar um pouquinho e olhar para o 

céu quando estiver estrelado. O aluno tem essa mesma visão. 

Então o Planetário, ele dispõe de recursos, né, tecnológico, que 

muitas escolas não dispõem. E aí é outra visão que o aluno tem. 

Por isso eu acho muito interessante que o aluno, nós professores, 

insistirmos. Eu sei que não é fácil o agendamento. Até gostaria de 

sugerir. Eu sugeri lá na caixinha do Planetário da gente ampliar 

mais essas visitas. Só terças e quintas se torna muito pequeno. 

Muito resumido. São muitas escolas, e apenas uma. Ah, ainda tem 

 

 

 

Falta de equidade no ensino de 

Astronomia. 

 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

Busca o Planetário para complementar 

o conteúdo. 

O Planetário como a prática do ensino. 

O Planetário como um lugar para 

“ver” o conteúdo. 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

 

Falta de planejamento para explorar 

mais o Planetário. 

 

 

Atividade pós-visita é relembrar o que 

viu. 

 

 

 

 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Necessidade formativa. 

 

Falta de Astronomia no currículo. 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

OBA como fomento do ensino de 

Astronomia. 

 

 

 

Gosto pessoal pela Astronomia. 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

 

Dificuldade de agendamento. 

 

 

 

 



158 

 

um detalhe no agendamento, parece-me que, como são muitas 

escolas, a escola não pode ir mais de três vezes, aí você não 

consegue um agendamento. Eles vão lá no agendamento olhar se a 

escola já veio, mas uma escola tem várias turmas [...] e como eu te 

falei, para agendar você tem que ligar no início do mês para ir no 

mês seguinte. 

Depois da vista ao Planetário você programou realizar 

atividades relacionadas com esta visita na escola e/ou em outro 

espaço? 

Olha, realmente não existe. Na escola não existe esse espaço. O 

que foi que eu fiz? Eu criei um mural só das exatas, que eu chamo 

de CINEMAT, que é de Ciências da Natureza e Matemática, onde 

eu tenho um espaço realmente voltado para a Astronomia. Eu não 

só, eu não tenho competência para lecionar tal disciplina. É assim 

como se diz, eu não sou preparado. Não tive formação [...] 

Indique aspectos positivos e negativos da visita. 

Os negativos, não é no próprio Planetário, é no ambiente do 

Dragão do Mar, por ser um órgão público, que presta serviço à 

comunidade, o que eu observo? Estou levando alunos, lá é uma 

área praiana, sempre são uns horários à tarde ou pela manhã, então 

o que me falta lá, negativo, é a parte de recepção pra com os meus 

alunos. Lá não dispõe de bebedouros, cantinas. De repente, se eu 

quiser levar um lanche tem que ser tudo ali no cantinho. Lá, nada 

pode se pegar, se tocar. [...] esses são os principais. O 

agendamento e o transporte, levar e trazer. Os positivos, o quadro 

de funcionários que são alunos do IFCE, são alunos da UFC, que 

prestam serviço pra os alunos, pra gente, são excelentes, entendeu? 

Atendimento show. Eles realmente explicam. Dão espaço. Por 

serem jovens, eles não são aquelas pessoas que ‘não pode’, 

proíbem não, deixam bem tranquilo, para que você fique à 

vontade. Passam toda a explicação necessária para que você fique, 

o aluno se sinta bem no ambiente do Planetário, e orienta bastante. 

Essa eu acho positivo. E o mais positivo será essa substituição 

desse equipamento. Diz que vai melhorar bastante a reprodução 

dos vídeos, né? Da imagem. Vai ficar 4k, parece que vai melhorar 

bastante. Eu tô torcendo. Inclusive estou aguardando para o 

agendamento. Fazer agora em agosto. 

Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho 

como professor na sala de aula para o estudo de Mecânica 

Celeste? 

Eu acredito que sim. Eu não sei definir essa mecânica celeste em 

si. Se você puder me clarear um pouco mais a ideia, mas o 

Planetário ele é realmente uma ferramenta fundamental no estudo 

da Ciência. Não só da Física, mas ela é fundamental. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 
Minha principal deficiência, dificuldade além do que eu já citei 

nos pontos negativos, anteriormente, é eu conseguir fazer esse link 

do Planetário com a sala de aula. É conseguir implementar a nossa 

ideia dentro da grade curricular da escola, que não faz parte. E ter 

como auxílio, principal recurso tecnológico, o Planetário. E 

pedagogicamente falando, a metodologia de trabalho que a gente 

possa implementar em sala de aula tem que ser discutido com 

alguns colegas, preferencialmente com o nosso gestor, pra saber se 

pode acontecer. Inclusive, a gente mora no Ceará. A gente deveria 

estudar um pouco mais nosso clima, tudo isso ai tá influenciando. 

E ai a minha dificuldade é essa. A gente não tem como fazer isso. 

Bom, na escola em que eu trabalho, nós não temos. Tudo esbarra 

na burocracia. 

O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 
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do Planetário como recurso pedagógico? 
A gente sentar. A gente que eu falo é nós, professores, discentes, 

núcleo gestor, tá certo? E traçar algumas, principalmente o pessoal 

das exatas, que é a nossa grande massa, professores de 

Matemática, Física, Química e Biologia. A gente traçar um 

trabalho que possa utilizar com mais frequência o Planetário, 

entendeu? Eu acho que importante. Tá faltando só haver uma 

conscientização do grupo de profissionais. Porque eu sei como eu 

muitos não são preparados. Inclusive eu creio que em Fortaleza 

não dispomos de Universidades com cursos específicos para a 

Astronomia, têm? Em Fortaleza? [...] porque às vezes, nobre 

colega, o Planetário está lá a título de turismo. E alguns colegas 

professores da rede estadual eu acho que nem conhecem o 

Planetário. Não sabe nem se ele existe. O que tá faltando é 

justamente essa informação. Divulgação de trabalho. O que ele 

pode nos orientar, promover. O recurso que o Planetário tem possa 

auxiliar no ensino de ciências nas escolas. Tá faltando esse elo que 

não existe. Entendeu? Eu conheci o Planetário porque um projeto 

do Governo do Estado trouxe. Pra mim foi maravilhoso. Eu não 

conhecia o Planetário porque pra mim era uma peça turística lá. 

Era só para os turistas virem à Fortaleza e conhecerem. Dragão do 

Mar é como se fosse apenas visitação turística e não nossa, 

entendeu? Tá faltando é isso eles saírem de lá e visitarem as 

escolas e se possível com slides, com vídeos, com palestras para 

que divulguem o trabalho do Planetário em Fortaleza, para as 

escolas nossas aqui do estado, em Fortaleza. 

Falta de planejamento. 
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Professor 3 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 

Licenciatura em Física, Especialização em Ensino e Prática de 

Física e Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Física e Ciências. 

Há quantos anos leciona? 

15 anos. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública estadual. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

No Fundamental sim, era um capítulo que eu tratava com mais 

profundidade, mas no Ensino Médio o máximo que a gente 

conseguiria ver seria as Leis de Newton e da gravitação, sem tanta 

profundidade. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 
Com plenitude não, mas, assim, a introdução eu me sentiria 

confiante. 

Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 
Introdução à Astronomia com um professor na UECE, fugiu o 

nome dele agora [...] foi uma disciplina optativa. Eu sempre me 

interessei pela temática e aí vi a possibilidade de aprender um 

pouquinho mais e fiz matrícula nela. 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 
O Observatório Nacional de Astronomia tem curso em EAD, eu 

acompanhei, no ano de 2009 e depois eu participei de algumas 

palestras sobre o tema. 

Como ficou sabendo do Planetário? 
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Desde quando o Dragão do Mar foi inaugurado me despertou a 

atenção aquela cúpula prateada e quando eu fui pela primeira vez 

conheci, fiquei encantado e sempre que eu podia ia visitar. Então 

assim, muito antes de estar como docente nas turmas de 9º ano eu 

já visitava o Planetário. Fiquei sabendo pela visita que fiz e pela 

internet, mídia. Antes essa divulgação era mais agressiva, você via 

mais na mídia divulgação de eventos, palestras, hoje você não ver 

tanto não, só entrando na página ou indo lá. 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso) 
[...] o perfil da turma que eu trabalhava, em alguns momentos eu 

sentia necessidade de avançar num tema mais do que no outro, aí 

eu acabava priorizando aquilo que eu considerava mais relevante 

para a série seguinte do que aquele momento, por exemplo, como 

o primeiro ano a gente trabalha com Mecânica, basicamente, 

aquilo que eu considerei importante para que o aluno soubesse no 

ano seguinte eu dei mais ênfase. Quando eu senti que a turma 

pegava com mais facilidade aquele conteúdo eu caminhava mais e 

colocava mais elementos da Astronomia. 

Antes da visita ao Planetário você realizou na escola alguma 

atividade preparatória? 
Bom, nós tínhamos, na própria internet tem vídeos, né? A série 

Cosmos que, mesmo antes com Carl Sagan, já tratava desse 

assunto e, posteriormente, com Neil deGrasse Tyson. Eu usava 

esses vídeos para pontuar alguns tópicos que eu queria trabalhar 

com eles, apresentar, elencando aí ferramentas como o telescópio, 

como o próprio ambiente de pesquisa, e assim fazer alguns 

trabalhos de pesquisa para que eles já fossem ao Planetário com 

algum conhecimento que não fosse só a título de curiosidade, algo 

já trabalhado em sala, o conceito mais definido, com explanações. 

Até teve uma época que fiz uma pequena amostra científica só 

com os nonos anos, só da temática, aí cada turma explorou um 

tópico: cometas, constelações, sistemas planetários. Foi bem 

divertido. 

Qual o motivo da escolha dessa turma? 
Como eu já falei mais cedo, o Fundamental eu achei, sempre 

considerei uma turma interessante de trabalhar por ter mais 

elementos figurativos, mais diversão no ato de ensinar a própria 

disciplina. E isso me motivava a trabalhar com eles e despertar o 

interesse de entender a Ciência e não deixar a Ciência com cara de 

Matemática. 

Quais foram seus principais objetivos para esta visita? 

Além de tornar a disciplina interessante e sair do mesmismo em 

sala de aula, foi avançar nesse conteúdo e de que eles pudessem 

ver a dinâmica dos corpos celestes. Porque com, há um sistema de 

lentes, que eles mostram as imagens, que ele consegue simular a 

ação do movimento dos planetas e constelações. Nisso eu não 

consegui em sala de aula. E com esse recurso eu consegui 

apresentar pra eles um momento que havia, por exemplo, choque 

de galáxias ou então a evolução do sistema solar e isso enriqueceu 

bastante porque eu conseguia ver que aquilo que eu havia 

comentado antes em sala de aula eles podiam visualizar [...] e 

depois fazer um momento de aprofundamento com um espaço 

aberto para perguntas. 

Como define os conteúdos que serão vistos no Planetário? 

O nosso livro texto já trazia alguns tópicos já definidos. E eu usei 

esses tópicos como referência pra puder enriquecer aquele assunto 

que já vinha pronto pra eles. E daí servir de gancho pra outros 

assuntos paralelos, por exemplo, dentro do sistema solar eu 

coloquei o assunto cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort para falar 
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que não é só planeta que existe no sistema solar. Existe também 

estruturas que contribuíram para a evolução do próprio sistema. 

Porque, por exemplo, como eu te falei da imagem da Lua. Por que 

que a Lua é cheia de manchas? O que causaram essas manchas na 

superfície da Lua? Então tinha que haver uma explicação pra isso. 

De onde vieram esses corpos que colidiram com a superfície 

lunar? Então eu usei esses ganchos pra buscar outros assuntos. 

Então de início eu pontuei os próprios tópicos que o livro texto já 

trazia daí fui elencando tópicos paralelos e realizando a relevância 

daqueles tópicos pra comentar durante as aulas. 

Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica 

celeste? 

Não nesse sentido. Visitei, primeiramente, por diversão, sem 

turmas nenhuma só por curiosidade pra assistir as aulas. Não digo 

aulas, mas as sessões que eles apresentavam. Depois, eu levei os 

alunos pra assistirem as sessões com o roteiro pré-definido. E nisso 

eu conseguia é estipular o meu roteiro, o meu campo de atuação. 

O Planetário contribuiu para as aulas de Astronomia? 

Contribuiu. Por que eu afirmo isso? Porque muito dos porquês que 

eu havia deixado em sala de aula consegui retirar, ou durante a 

visita, ou quando a gente fazia um momento de aprofundamento, 

naquela discussão da aula. Geralmente, alguns minutos após a 

sessão do Planetário eu conseguia me reunir com os alunos num 

espaço que tem em frente. Sentava com eles e ia discutir o que foi 

visto. E tentar dar as respostas às perguntas que eram feitas. 

Você acredita que o Planetário favoreceu aos alunos uma 

aprendizagem significativa? 

Sim. Porque eles a partir daí tiveram o início da percepção da 

pesquisa científica, do entendimento que o tempo dedicado por 

muitas pessoas para compreender a dinâmica celeste resultou num 

conhecimento maior, que não era só você observar o céu à noite. 

Pra alguns tornou-se mágico, despertaram o interesse para 

estudarem mais para a própria disciplina. Pra uns nem tanto 

porque, sabe que o talento e vocação são diferentes, mas eu 

conseguia atingir com as visitas o ápice do projeto naquele 

momento. 

Depois da vista ao Planetário você programou realizar 

atividades relacionadas com esta visita na escola e/ou em outro 

espaço? 

Geralmente a visita ao Planetário já era a culminância. Já tava no 

encerramento do nosso trabalho. Então, já realizava essa visita, 

essa programação, pra finalizar o projeto que eu tinha feito para 

aquele período letivo. E, em alguns casos, antecedeu a realização 

da OBA. Então, eu tinha a sequência de explicação, apresentação, 

visita ao Planetário, ou não, e a OBA. Já era no finalzinho do 

projeto. 

Indique aspectos positivos e negativos da visita. 

Positivo, tem a ludicidade, o novo, a abstração que a gente 

consegue trabalhar. A apresentação de novas imagens. Novas 

teorias quando é o caso [...] poder mostrar o evento celeste que eu 

queria. Como em sala de aula eu tinha a limitação de tá com uma 

imagem estática, do livro, ou às vezes não ter uma animação em 

flash que representasse o evento que eu queria representar, então, 

lá eu tinha essa possibilidade. Negativos: o planejamento com 

antecedência. O cuidado com as pessoas que estão sob a sua 

responsabilidade, que não são seus filhos, são filhos de outras 

pessoas, que creem que você vai tomar conta deles. Lidar com 

alguns focos pontuais de indisciplina. São esses que eu consigo me 

lembrar agora [...] agendar com 20 a 30 dias de antecedência [...] 

Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho 

 

 

 

 

 

Gosto pessoal pela Astronomia. 

Realização de visita prévia. 

Elaboração de roteiro. 

 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 
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científica. 
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Participação de projetos fomenta o 

ensino de Astronomia. 

 

 

 

 

Participação de projetos fomenta o 

ensino de Astronomia. 

OBA como fomento do ensino de 

Astronomia. 

 

 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

O Planetário como um lugar para 

“ver” o conteúdo. 

Limitação do livro didático. 

Maior responsabilidade com os 

alunos. 

 

 

Dificuldade de agendamento. 
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como professor na sala de aula para o estudo de Mecânica 

Celeste? 

Sim, ele contribui bastante. Não só pelo fato de você quebrar 

aquela aula em sala de aula clássica e ter uma aula num ambiente 

diferente. Isso torna o ensino mais leve. Você sai dos ‘muros’ da 

escola e passa pro ambiente diferente, que por si só já muda 

completamente a aula. E apresentar também uma tecnologia que 

não é tão comum. Se eu não me engano aquela lente de projeção 

vem da Alemanha e pra que aquele material pudesse ser instalado 

aqui e ser analisado foi feito um estudo pra condição climática que 

nós vivemos aqui, que é mais severo que na Alemanha. Temos 

uma maresia muito forte. Então, já desde do início que você chega 

ao Planetário e apresenta uma tecnologia nova, que não é comum 

ao nosso estado já se inicia toda uma abordagem diferenciada. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 

Eu ter que conhecer o espaço, eu ter que conhecer a mídia que eu 

iria trabalhar e o público que eu pretendia levar. Isso já me causou 

um certo desconforto no começo porque eu tive que anteriormente 

a tudo isso ter que ir ao Planetário conversar com as pessoas, 

assistir as sessões, que não foi uma apenas, foram várias. Ver qual 

a sessão que apresentaria melhor o contexto. Ai até eu me sentir 

confortável pra ir tranquilamente. Mas hoje em dia já, conhecendo 

toda essa rotina, eu não me sinto mais desconfortável. O conforto 

pode surgir quando eu pensar em qual a turma vou levar? Em que 

data? Qual vai ser a logística de transporte? Isso sim, mas o 

conteúdo e a sequência didática que eu vou trabalhar não receio 

não. 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

 

 

 

Necessidade de visita prévia para 

explorar melhor o Planetário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 4 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 

Comunicação Social, Especialização no Ensino de Astronomia e 

cursando Licenciatura em Matemática. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Astronomia. 

Há quantos anos leciona? 

1 ano e meio. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública estadual. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

Hum, bom, eu não leciono Física, né? Mas creio que pelo menos a 

parte de gravitação, né? Que integre sim o currículo de Física, mas 

realmente no Colégio [...] é diferente, nós temos a disciplina de 

Astronomia de forma autônoma, independente da Física. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 
Sim, sim. Eu tive uma formação bastante razoável na área, muito, 

bastante, né? Volume de conteúdo. É, particularmente a minha 

especialização foi em ensino de Astronomia, não foi simplesmente 

uma cadeira teórica de Astronomia, mas eu fiz a capacitação já 

voltada para o ensino de Astronomia, então, claro que a gente 

sempre aprende e descobre novas fórmulas de fazer, mas eu me 

sinto preparado sim de ministrar o conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomia presente no currículo. 

 

 

 

 

 

Formação continuada fornece apoio 

teórico para o ensino. 
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Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 
Na graduação nada, absolutamente nada. Nenhuma ligação nem 

com Ciência, na verdade, ou Ciências Naturais [...] 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 
Sim. Fiz vários cursos em Astronomia. 

Como ficou sabendo do Planetário? 
Eu frequento o Dragão do Mar desde que ele existe. Na verdade, o 

Planetário é uma parte daquele ambiente que eu conheço [...] cuja 

existência é desde que ele existe, desde que ele foi inaugurado, 

mas na verdade eu fui lá recentemente, um pouco antes dele 

fechar. 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso)? 
Eu fui uma vez a um Planetário que tem em Belo Horizonte e 

depois fui ao Planetário daqui. Na verdade, eu fui duas vezes à 

Planetários, um de BH e um daqui o Rubens de Azevedo, aqui, 

somente. 

Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho 

como professor na sala de aula para o estudo de Mecânica 

Celeste? 

Sim. Eu diria que os alunos, é uma programação, pelo simples fato 

de ser uma programação extra sala já anima o pessoal. Eu acho que 

é uma coisa que motiva. É um recurso que amplia as 

possibilidades de compreensão dos alunos, de apresentação do 

conteúdo, de uma forma envolvente, atraente e capaz de que eles 

entendam de uma forma mais clara o assunto. É uma oportunidade 

que irá contribuir sim em termos de motivação e de ampliação das 

possibilidades de entendimento para o assunto. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 

Dificuldade eu veria, além daquela questão de logística, seria só 

assim talvez a limitação do professor de não dominar o assunto 

suficiente pra saber o que pedir, né? Às vezes o cara vai levar um 

programa genérico, aquelas apresentações genéricas, regulares que 

tem já sempre. Então, às vezes o cara, o professor, se não tiver o 

domínio do assunto ele nem vai saber o que solicitar ao Planetário 

pra apresentar aos alunos por um lado. E pelo outro, ele pode não 

ter capacitação pra ir, saber o aproveitar o que foi feito lá, de uma 

forma eficiente. É porque, enfim, mecânica celeste é um tema, mas 

é um tema que é bastante amplo. Tem muitas coisas diferentes que 

você pode tratar no âmbito da mecânica celeste. Tem muitos 

pontos específicos pra tratar. Então, se o professor não tiver um 

domínio prévio. Não tiver uma ideia clara do que ele quer, de 

como trabalhar, a visita pode acabar sendo só uma diversão, só 

ainda um passeio, sem uma consequência, né? Uma aplicação 

didática consistente. 

O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 

do Planetário como recurso pedagógico? 

Aí o professor tem que se capacitar. Cabe ao professor ter uma 

formação, buscar uma formação, buscar o conteúdo, buscar o 

conhecimento, pra estar em condições pra fazer desta experiência 

uma experiência pedagogicamente relevante. Pra ver o que possa 

trazer e ampliar a experiência em sala de aula e dar a ela novos 

desdobramentos, novos encaminhamentos. 

 

Ausência da disciplina de Astronomia 

em cursos de graduação. 

 

 

 

Concepção de visita ao Planetário 

como ponto turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 

na escola. 

O Planetário como um local de 

aprendizagem. 

O Planetário desperta a motivação. 

 

 

 

 

 

 

Necessidade formativa para melhor 

explorar o Planetário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade formativa para melhor 

explorar o Planetário. 

 

 

 

Professor 5 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 
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Licenciado em Física e também Especialista em Física. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Física. 

Há quantos anos leciona? 

15 anos. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública do estado. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

Não diretamente, eventualmente ela é abordada também pela 

Geografia, mas não faz parte diretamente do conteúdo. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 
Bom, baseado na minha formação não, né? Como não é uma 

disciplina levado muito a sério na graduação de Física, pelo menos 

não era no tempo em que eu fiz a minha graduação. Eu creio que 

nenhum professor daquela época com as informações, que saíram 

da faculdade, estava apto a atuar, ministrar o uso de Astronomia. A 

não ser que tenha estudado por conta própria, mas baseado na 

disciplina que nós só fizemos porque era uma das optativas que 

estavam sendo apresentadas. Não fazia parte da grade obrigatória 

do curso, digamos que não era muito levado muito a sério pela 

Universidade na época. Creio que seja diferente hoje. 

Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 
Tive uma disciplina de Astronomia optativa, pouco básica, mas 

tive uma disciplina de Astronomia. 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 
Fiz um curso de extensão na UFC e dentro desse curso de extensão 

na UFC nós fizemos uma disciplina inclusive no Planetário, uma 

disciplina ligada a Astronomia. 

Como ficou sabendo do Planetário? 
Visitando o Centro Cultural Dragão do Mar. Sempre que 

visitávamos nós víamos o Planetário e conversando com as 

pessoas que trabalhavam lá nós sempre tivemos vontade de levar 

nossos alunos para conhecerem também. 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso) 
[...] a questão de recurso pra transporte na Secretaria de Educação 

não era muito viável e sempre foi um pouco complicado a gente 

arrecadar dinheiro dentro da escola pública para custear transporte 

pra ir pra esses eventos. Então, quando nós conseguimos um 

ônibus para uma aula de campo, normalmente, nós tínhamos vários 

professores que já tinham aulas agendadas, então, não era tão fácil 

levar os nossos alunos a uma aula de campo todo mês. Então, o 

Planetário ficou sendo uma das aulas de campo ao longo do ano 

que a gente levava, por isso, eventual, uma vez por ano, ou uma 

vez a cada dois anos, nós levamos esses alunos. 

Antes da visita ao Planetário você realizou na escola alguma 

atividade preparatória? 

Uma atividade básica, informando os alunos o que eles iam 

encontrar lá. Qual o objetivo do Planetário? O que é que ele 

mostrava e os estudos básicos da gravitação universal? A gente 

sempre tentou enquadrar. Na época eles estavam estudando 

gravitação universal e para contextualizar o que eles iriam ver. 

Qual o motivo da escolha dessa turma? 
Era uma turma de 3º ano, da nossa escola, né? Uma turma que ia 

terminar o Ensino Médio e fez parte de uma série de aulas de 

campo que fizemos naquele ano ao final do ano pra, como uma 

forma de despedida da turma e na tentativa de abrir novos 

horizontes, já que eles viram várias situações que pudessem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de Astronomia no currículo. 

 

 

 

Despreparo para ensinar Astronomia. 

Necessidade formativa. 

Limitações na oferta e no ensino de 

Astronomia nas universidades. 
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(tradicional). 

O Planetário como auxílio na 

formação continuada de professores. 
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como mero passeio. 
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trabalhar, ou pudessem seguir carreira acadêmica. Então, nós 

apresentamos várias aulas de campo [...] 

Quais foram seus principais objetivos para esta visita? 
Trazer o aluno pra fora da escola para eles verem. Tentarem ver 

um pouco de Física na prática já que a nossa disciplina é muito 

teórica. Tentar apresentar um pouco o mundo fora daqui da nossa 

cidade, fora do nosso Brasil, fora do nosso planeta. Pra eles 

conhecerem um pouco como são as coisas, considerando que a 

nossa juventude, apesar do grande acesso a informação que nós 

temos hoje em dia, utiliza muito pouco esse acesso. É uma 

utilização muito mal encaminhada. Então, a ideia era justamente 

apresentar um conceito, uma visão diferente do ensino da Física, 

principalmente ligada a gravitação, ao mundo fora do planeta. 

Como define os conteúdos que serão vistos no Planetário? 

O Planetário ele tinha uma série de sessões já pré-definidas. A 

gente tinha que se enquadrar a sessão que eles iriam apresentar. 

Basicamente a informação que nós demos aos alunos, essa 

informação prévia, foi de uma maneira bem genérica. Falando de 

uma maneira geral que eles iriam encontrar lá. O estudo, conhecer 

o que é uma estrela, um corpo celeste, os planetas, de uma maneira 

geral. Porque as sessões seriam apresentadas lá de acordo com a 

escolha de quem estava liberando o espaço para a visitação pública 

de uma escola pública. Então, a nossa aula informativa foi de uma 

maneira geral. 

Já visitou o Planetário para estudar o assunto mecânica 

celeste? 

Não. 

O Planetário contribuiu para as aulas de Astronomia? 

Sim [...] com uma das turmas de terceiro ano que visitaram o 

Planetário nós tivemos uma série de análises mais profundas 

baseado no que foi visto no Planetário. Nessa época nós vimos um 

pouco mais sobre conceitos de eclipses, conceitos de sombras 

celestes. Tudo isso aí foi abordado um pouco mais devido depois 

da visita do Planetário. 

Você acredita que o Planetário favoreceu aos alunos uma 

aprendizagem significativa? 

Sim, sim. Porque os alunos tiveram mais interesse em Física. Eles 

puderam vislumbrar uma visão bem maior. Viram, baseado no que 

diz Marcelo Gleiser: ‘somos poeira das estrelas’. Na sessão do 

Planetário eu deixei isso bem claro. Eles viram, nós vimos, essa 

questão do quão pequeno nós somos dentro de um universo 

gigantesco. E isso engrandeceu muito as discussões em sala de 

aula e favoreceu bastante ao desenvolvimento desses alunos. 

Depois da vista ao Planetário você programou realizar 

atividades relacionadas com esta visita na escola e/ou em outro 

espaço? 

Nós tivemos as discussões posteriores à visita, né? As dúvidas que 

normalmente que os alunos tinham, baseado na minha experiência 

em sala e que nós tivemos na faculdade de pesquisar um pouco 

mais juntos para obter uma resposta. E, assim, basicamente, foram 

essas discussões posteriores que se prolongaram por um mês nas 

aulas de Física, mas nós não tivemos nenhuma atividade específica 

depois da visita ao Planetário, uma amostra ou coisa desse tipo. 

Indique aspectos positivos e negativos da visita. 

Eu não consegui ver aspectos negativos. Eu creio que é um 

instrumento muito bem elaborado. Muito bem construído. 

Digamos o que fica aquém, daquele instrumento, o Planetário, é 

que deveria ser bem mais acessível para as escolas públicas. 

Deveria ter bem mais visitas, já programadas para todas as escolas 

do estado conhecerem aquele equipamento ao longo do ano, ou 

 

 

 

 

O Planetário tem recursos que não tem 
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O Planetário como um lugar para 

“ver” o conteúdo. 

 

 

 

 

Não realizou atividade preparatória. 

Falta de planejamento. 

Falta de interação entre o Planetário e 

a escola. 
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seja, como é um equipamento do estado e creio que o objetivo de 

construção seja a informação, a educação, estar disponível pra 

isso, deveria ter existir um programa, de vínculo maior para as 

escolas públicas. Justamente pra instigar o estudo da Astronomia, 

que mesmo os professores de Física, que são desbravadores desses 

assuntos nas escolas, por conta própria, ainda é muito subutilizado 

dentro das escolas. Não faz parte da grade curricular comum e 

carece muito na formação desses professores dentro das 

universidades. 

Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho 

como professor na sala de aula para o estudo de Mecânica 

Celeste? 

Sim. Creio que é uma das principais ferramentas. Se pudesse ser 

um pouco mais acessível, baseado ainda na questão de transporte, 

de toda essa logística, que não depende exclusivamente do 

professor, depende de instâncias maiores. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 

É justamente a questão da logística de transporte, né? A questão do 

agendamento de encontrar uma vaga que coincida o dia que eles 

têm disponível com o dia que a SEDUC pode liberar o transporte, 

né? Essa é maior dificuldade conseguir essa sincronia de 

disponibilidade. 

O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 

do Planetário como recurso pedagógico? 

Eu creio que uma parceria maior do Planetário e a Secretaria de 

Educação para disponibilizar sempre esse tipo de visitação às 

escolas, ter um período da semana, um dia ou dois dias por semana 

pra ser exclusivamente pras escolas seriam algo bem interessante. 

a escola. 

O Planetário fomenta o estudo da 

Astronomia. 

O Planetário ainda é muito 

subutilizado pelas escolas. 

Astronomia não faz parte do currículo. 

Pouca oferta da disciplina de 

Astronomia pelas universidades. 

Astronomia carece muito na formação 

dos professores. 

 

 

 

O Planetário é pouco acessível para as 

escolas. 

Dificuldade de transporte. 

Dependência de instâncias maiores. 

 

 

Dificuldade de transporte e 

agendamento. 

Falta de interação entre o Planetário e 

a escola. 

 

 

 

Falta de interação entre a Secretaria de 

Educação, o Planetário e as escolas. 

 

 

 

 

Professor 6 (Unidades de Registro sublinhadas) Índice 

Cidade(s) que dá aula? 

Fortaleza. 

Qual a sua formação? 

Licenciado em Física, Mestrado em Física Aplicada, Doutorado 

em Engenharia de Teleinformática e concluindo o Mestrado 

Profissional em Ensino de Física. 

Qual(is) disciplina(s) ministra? 

Física. 

Há quantos anos leciona? 

15 anos. 

Leciona na rede pública ou privada? 

Pública estadual. 

Astronomia faz parte do conteúdo curricular de Física nas 

escolas onde trabalha? 

Não de forma específica. Tinha dentro do currículo na área de 

gravitação, mas sempre aquela coisa conteudista, né? Seguindo o 

livro no caso. 

Você se sente preparado para ministrar os conteúdos de 

Astronomia? 
Eu me sinto sim [...] eu acho se eu utilizar um recurso 

bibliográfico, uma literatura de boa qualidade, eu acho que eu 

consigo preparar uma boa aula, ministrar Astronomia, entendeu? 

Em sua graduação você teve alguma disciplina de Astronomia? 
Na minha graduação não. 

Já participou de alguma formação em Astronomia? 
Não participei na minha formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de Astronomia no currículo. 

Abordagem tradicional de 
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Como ficou sabendo do Planetário? 
O Planetário eu conheci pela própria propaganda no Estado, na 

mídia, né? Folder, né? Eu frequentava o Dragão do Mar. 

Quais as razões para você ter pouco visitado o Planetário? 

(responda se for seu caso) 
Visitei com a família, por conta própria, só uma vez. 

Você acredita que o Planetário pode ajudar no seu trabalho 

como professor na sala de aula para o estudo de Mecânica 

Celeste? 

Com certeza. Acho que é fundamental. A questão da posição dos 

planetas. A previsão de outros planetas. Acho que, se eu não me 

engano, eles fazem esse tipo de questionamento, né? Eles fizeram 

questionamentos muito interessantes. Uma didática muito boa, né? 

Quando você tá lá observando. O ambiente também é muito 

agradável, o que gera o entusiasmo dos alunos. Então esse 

entusiasmo, essa motivação, você traz pra sala de aula, né? Acho 

que isso é o principal. 

Quais as suas dificuldades na utilização do Planetário como 

recurso pedagógico? 

É, acho até que já comentei, acharia interessante que houvesse 

uma frequência maior, que a gente pudesse ter uma frequência 

maior de visita, que a gente fizesse um projeto para fazer visita ao 

Planetário. Acredito que essa seja a dificuldade, a visita em si. 

O que poderia ser feito para superar suas dificuldades no uso 

do Planetário como recurso pedagógico? 

Eu acredito que o estado deveria, sei lá, fazer um projeto em que 

ele mesmo organizasse essas visitas, acredito que seria mais fácil, 

pra todo mundo. E organizasse também a questão da condução. Eu 

não sei como é a disponibilidade de pessoa e de ônibus, né? E de 

gente pra poder trabalhar com isso no estado. Mas eu acho que é 

uma tarefa mais administrativa isso aí. Acho meio complicado 

para o professor sozinho. Ele faz, mas a permanência de um 

projeto como esse para o professor fica difícil para ele levar por 

anos e anos. 
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como ponto turístico. 
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aprendizagem. 

 

 

 

O Planetário desperta a motivação. 

 

 

 

 

Necessidade de maior visitação ao 

Planetário. 

Participação de projetos fomenta o 

ensino de Astronomia. 

 

 

Participação de projetos fomenta o 

ensino de Astronomia. 

Dificuldade de transporte. 

 

Burocracia para o transporte. 

Fonte: Adaptado de Santana (2017, p. 131-152). 

 

 


