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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como um de seus objetivos principais trabalhar conceitos de Astronomia, 
sendo esta uma das ciências mais antiga da humanidade, pois esta relacionado a vários 
fenômenos físicos que observamos em nosso dia a dia e que fazem parte da grade curricular 
do Ensino Médio de acordo com os PCNs. Neste sentido foi elaborado um questionário com 
vinte questões direcionadas aos professores das escolas pesquisadas com o intuito de 
averiguar a formação profissional, os recursos utilizados em sala de aula e se os mesmos 
correlacionam os conteúdos discutidos em sala de aula com conteúdos de astronomia. Com 
esses dados elaboramos uma palestra inicial com temas diversos sobre astronomia e 
astrofísica com respostas livres. Em seguida foram elaboradas mais duas palestras com dez 
questões e quatro alternativas de respostas relacionadas ao dia a dia do aluno e aplicabilidade 
de conceitos de astronomia. 
 

 

Palavras-chave: Professores. Alunos. Astronomia. Palestras. Conceitos.  

  



 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work had as one of its main objectives to work on concepts of astronomy, this being one 

of the oldest sciences mankind, as this related to various physical phenomena we observe in 

our daily lives and are part of the curriculum of secondary education according with NCPs. In 

this sense a questionnaire with twenty questions directed to teachers of schools surveyed in 

order to ascertain the training, the resources used in the classroom and whether they correlate 

the contents discussed in the classroom with content astronomy was prepared. With these data 

we developed an initial talk with various topics on astronomy and astrophysics with free 

answers. Then two lectures with ten issues -four alternatives related to the daily lives of 

students and applicability of concepts of astronomy answers were prepared. 

 

Keywords: Teachers. Students.  Astronomy. Lectures. Concepts.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Alguns dos conceitos da Astronomia básica, que inclusive fazem parte de nosso 

cotidiano, não são bem discutidos em sala de aula como pode ser verificado neste trabalho. 

Neste sentido, desde os nossos antepassados até hoje em dia, a curiosidade por assuntos 

referentes aos conhecimentos astronômicos fascina as crianças, os jovens e os adultos. Muitos 

temas interessantes fazem parte da matriz curricular proposta pelos (PCN) nesta respectiva 

área, de tal forma que o aluno adquira conhecimentos mínimos dentro de uma formação geral. 

O ensino de Astronomia e Astrofísica é um importante recurso, pois além de apresentar uma 

forte interdisciplinaridade com outras ciências, ela desenvolve o raciocínio lógico, noções 

sobre os sistemas de localização, escalas numéricas enormes e pequenas ao mesmo tempo. 

Neste sentido, muitos trabalhos têm surgido na área de ensino de Astronomia e Astrofísica e 

percebe-se em conclusões dos mesmos que existem falhas em livros didáticos, professores 

não capacitados para trabalharem com assuntos ligados aos conhecimentos astronômicos, falta 

de recursos didáticos e de forma geral o desinteresse pela carreira de professor, devido, 

principalmente aos baixos salários ofertados pelas instituições de Ensino.  Assim sendo, estes 

fatores levam a crer que os alunos deixam o Ensino Médio sem obter informações mínimas 

sobre temas relacionados à conceitos de Astronomia como, também, foi verificado neste 

trabalho. 

Uma amostra prática do desenvolvimento associado com o estudo de astronomia está 

ligada à evolução tecnológica, que tem propiciado em diversas áreas do conhecimento. Por 

exemplo, o desenvolvimento de antenas, espelhos, telescópios, vem permitindo o 

monitoramento do espaço e da própria Terra, facilitando a pesquisa nas áreas das ciências 

espaciais, meteorologia, telecomunicações e geociências, além de colaborar com as correções 

de alguns problemas oftalmológicos. 

A Metodologia aplicada nesta pesquisa foi elaborar um questionário aos professores 

das escolas pesquisadas com 20 questões, com o intuito de verificar a graduação dos mesmos, 

o tempo disponível para trabalhar com experimentos alternativos, se os mesmos levam aos 

seus alunos temas relacionados com astronomia e suas aplicações. Em seguida elaboramos 

uma palestra com temas diversos e amplos de conceitos de Astronomia e Astrofísica com 
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cinco questões sem alternativas respostas. Com base nestas informações, elaboramos duas 

palestras com temas relacionados ao dia a dia do aluno e aplicação tecnológica. Ao final de 

cada palestra um questionário com dez questões cada e quatro opções de respostas, sendo que 

parte desta pesquisa foi publicada em caderno de resumos como participação de eventos 

científicos [1,2]. 

Este trabalho esta dividido da seguinte maneira: no segundo capítulo apresentamos a 

fundamentação teórica para esta pesquisa, no terceiro capítulo O desenvolvimento da 

Astronomia e suas Aplicações, no quarto Astronomia moderna e suas descobertas, no quinto 

capitulo Inclusão do Ensino de Astronomia no Ensino de Física, no sexto capítulo Aplicação 

de Conceitos de Astronomia com estimulo ao Ensino de Física no Ensino Médio na cidade de 

Ji-Paraná-RO, no sétimo capítulo Análise e percentual dos dados obtidos nas escolas e no 

capítulo oito nossas principais conclusões.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) - LDB - é a lei orgânica e geral da educação 

brasileira. Como seu próprio nome diz, ela dita as diretrizes e as bases da organização do 

sistema educacional. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) vem [3] 

conferir uma nova identidade ao Ensino Médio, determinando assim que Ensino Médio é 

Educação Básica. 

A Constituição de 1988 [4] já prenunciava essa concepção, quando, no inciso II do 

Art. 208, garantia como dever do Estado “a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio”. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 14/96 modificou a 

redação desse inciso, mas sem alterar o espírito da redação original, inscrevendo no texto 

constitucional “a progressiva universalização do ensino médio gratuito”. A Constituição, 

portanto, confere a esse nível de ensino o estatuto de direito de todo cidadão [3]. 

Com à alteração da Emenda constitucional fica então estabelecido que o Ensino Médio 

deixe de ser obrigatório para as pessoas, mas a sua oferta é dever do Estado, numa perspectiva 

de acesso para todos aqueles que o desejarem. A LDB por sua vez reitera a obrigatoriedade 

progressiva do Ensino Médio, sendo esta, portanto, uma diretriz legal, mesmo que não mais 

constitucional. 

A LDB confere caráter de norma legal à condição do Ensino Médio como parte da 

Educação Básica, quando, por meio do Art. 21, estabelece: 

Art.21. “A educação escolar compõe-se de: 
I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; 
II – Educação superior”. 
 

Isso que dizer que e o Ensino Médio é parte do processo de formação e preparação do 

individuo e tem por finalidades o desenvolvimento do educando para o exercício da 

cidadania, para avançar nos estudos e iniciar-se no trabalho quanto para sua formação social, 

ou seja, que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores (Art.22. Lei n° 9.394/96)” [3]. 



38 

O Art. 208 da Constituição de 1988 [4] reafirma o que diz no Art. 4 da LBD TITULO 

III, deixa bem detalhados o Direito à Educação e do Dever de Educar. 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 
idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um, 
 VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores condições de acesso e permanência na escola; 
VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino aprendizagem. 
 

Esta Lei trata das garantias e deveres do Estado, assegurando assim a gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino em cada modalidade. 

As finalidades do ensino médio [5]: 

Art.35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico; 
IV – A compreensão dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada disciplina. 
 

 O Ensino Médio, no Brasil, é a etapa final da educação básica e integraliza a 

formação que todo brasileiro deve ter para enfrentar com melhores condições a vida adulta. 

Em síntese consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, 

fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para 

uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. 

Ramos [6] afirma que a consolidação dessas finalidades do ensino médio, como etapa 

final da educação básica, supera o modelo em vigor no Brasil, desde 1971, que admitia dois 

percursos relativos à formação escolar em nível secundário: uma formação de caráter 

propedêutico, destinada a preparar o educando para acesso a níveis superiores de ensino e 
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uma formação de caráter técnico-profissional, integrada ao ensino secundário e dele 

indissociada tanto em relação ao percurso formativo quanto ao título conferido (um único 

diploma, relativo à conclusão do ensino secundário e da habilitação técnica). 

 

 

2.1 COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PELOS PCNS NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Segundo o PCN [7] a compreensão do que sejam as competências é um dos maiores 

obstáculos para a implementação dos Parâmetros Curriculares na escola. 

A noção de competências, por ter sua origem na formação profissional, reflete 

mudanças significativas nas relações de produção e trabalho. Sendo o principal objetivo do 

ensino médio a formação da autonomia crítica do educando, esta deve dar-se sob três 

aspectos: intelectual, político e econômico. 

Em seu aspecto intelectual, a autonomia libera o pensamento independente, ou seja, 

educar sujeitos que utilizem seus conhecimentos, que pensem por si mesmos. Em sua 

dimensão política, a autonomia garante a participação ativa dos sujeitos na vida cidadã. A 

autonomia econômica deve assegurar uma formação para a sobrevivência material por meio 

do trabalho. 

Segundo o PCN+ [8] a presença do conhecimento de Física na escola média ganhou 

um sentido novo a partir das diretrizes apresentadas nos PCN. Trata-se de construir uma visão 

da Física que esteja voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e 

solidário, com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. Nesse 

sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino médio não venham a ter mais 

qualquer contato escolar com o conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou 

universitárias, mesmo assim terão adquirido a formação necessária para a compreensão e 

participação do mundo em que vivem. 

Como um conjunto de competências específicas, a Física se apresenta de maneira que 

permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no 

cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, 

leis e modelos construídos assim por ela. Isso implica, também, na introdução à linguagem 

própria da Física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas 
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de expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações matemáticas. Assim, 

ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção 

ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnada de contribuições culturais, 

econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por 

sua vez, por elas impulsionado [8]. 

No entanto, as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

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

constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, 

impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando 

colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas para a 

realidade desses jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os projetos 

pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a serem 

alcançados é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento físico a ser 

empreendido. 

Não é, entretanto, suficiente, sinalizar a direção a seguir e explicitar a mudança de 

rumos desejada em relação ao ensino de Física que vinha sendo praticado. Entre o discurso e 

novas práticas, há um longo percurso [8]. 

A sinalização efetuada pelos PCN de certa forma é explícita quanto ao que não conduz 

na direção desejada e vem sendo percebida com clareza pelos professores. O ensino de Física 

vem deixando de concentrar-se na simples memorização de fórmulas ou repetição 

automatizada de procedimentos, em situações artificiais ou extremamente abstratas, ganhando 

consciência de que é preciso dar-lhe um significado, explicitando seu sentido já no momento 

do aprendizado, na própria escola média. 

Buscar meios para concretizar esses novos horizontes é nosso desafio, especialmente 

dentro da realidade escolar hoje existente no país. Como conseguir realizar tanto com tão 

pouco espaço, tempo, recursos materiais, carências formativas e afetivas dos alunos, 

condições de trabalho dos professores? Passada a tempestade inicial, os professores de Física 

têm ousado mudar, mas sentem-se, muitas vezes, inseguros, desamparados e pouco confiantes 

quanto aos resultados obtidos [8]. 

Por outro lado, frente a tantas solicitações, dimensões e recomendações a serem 

simultaneamente contemplados, os professores têm se sentido perdidos, sem os instrumentos 

necessários para as novas tarefas, sem orientações mais concretas em relação ao que fazer. 

Como modificar a forma de trabalhar sem comprometer uma construção sólida do 

conhecimento em Física? Até que ponto se deve desenvolver o formalismo da Física? Como 
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transformar o antigo currículo? O que fazer com pêndulos, molas e planos inclinados? Que 

tipo de laboratório faz sentido? Que temas devem ser privilegiados? É possível “abrir mão” 

do tratamento de alguns tópicos como, por exemplo, a Cinemática? E a Astronomia, o que 

tratar? É preciso introduzir Física Moderna? Essas e outras questões estão ainda para muitos 

sem resposta, indicando a necessidade de uma reflexão que revele elementos mais concretos e 

norteadores. 

O grande problema é que respostas objetivas e gerais a todas essas perguntas não 

podem ser apresentadas porque talvez inexistam. Para a implementação dessas novas 

diretrizes, ou seja, sua tradução em práticas escolares concretas, não existem fórmulas 

prontas. Esse processo depende, ao contrário, de um movimento contínuo de reflexão, 

investigação e atuação, necessariamente permeado de diálogo constante. Depende de um 

movimento permanente, com idas e vindas, através do qual possam ser identificadas as várias 

dimensões das questões a serem enfrentadas, e constantemente realimentado pelos resultados 

das ações realizadas. E para isso será indispensável estabelecer espaços coletivos de discussão 

sobre os diferentes entendimentos e sobre as experiências vivenciadas a partir dessas novas 

propostas, incluindo-se possíveis interpretações, implicações, desdobramentos, assim como 

também recursos, estratégias e meios necessários ao seu desenvolvimento e instauração [8]. 

Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar como 

referência primeira “o quê ensinar de Física”, passando a centrar -se sobre o “para que ensinar 

Física”, explicitando a preocupação em atribuir ao conhecimento um significado no momento 

mesmo de seu aprendizado. Quando “o quê ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se 

o risco de apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 

implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: assim, a 

cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da dinâmica, da mesma forma 

que a eletrostática o é para o eletromagnetismo. Ao contrário, quando se toma como 

referência o “para que” ensinar Física, supõe-se que se esteja preparando o jovem para ser 

capaz de lidar com situações reais, crises de energia, problemas ambientais, manuais de 

aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 

Finalidades para o conhecimento a ser apreendido em Física que não se reduzem apenas a 

uma dimensão pragmática, de um saber fazer imediato, mas que devem ser concebidas dentro 

de uma concepção humanista abrangente, tão abrangente quanto o perfil do cidadão que se 

quer ajudar a construir. 
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O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da humanidade, não 

pode estar todo presente na escola média. Será necessário sempre fazer escolhas em relação 

ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo para isso referências apropriadas. 

A seleção desse conhecimento tem sido feita, tradicionalmente, em termos de 

conceitos considerados centrais em áreas de fenômenos de natureza física diferentes, 

delimitando os conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica e Eletromagnetismo. Isso resulta, 

quase sempre, em uma seleção tal que os índices dos livros didáticos de ensino médio tornam-

se, na verdade, uma versão abreviada daqueles utilizados nos cursos de física básica do ensino 

superior, ou uma versão um pouco mais estendida dos que vinham sendo utilizados na oitava 

série do ensino fundamental. Nessas propostas, os critérios de seleção para definir os 

conteúdos a serem trabalhados, na maior parte das vezes, restringem-se ao conhecimento e à 

estrutura da Física, sem levar em conta o sentido mais amplo da formação desejada [8]. 

E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de Física deixa de constituir-

se em um objetivo em si mesmo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a 

compreensão do mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele 

simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme-

se em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir. 

Esse objetivo mais amplo requer, sobretudo, que os jovens adquiram competências 

para lidar com as situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no futuro, muitas delas 

novas e inéditas. Nada mais natural, portanto, que substituir a preocupação central com os 

conteúdos por uma identificação das competências que, se imagina, eles terão necessidade de 

adquirir em seu processo de escolaridade média. 

Utilizar como eixo organizador do trabalho pedagógico as competências desejadas é 

manter sempre presente a explicitação de objetivos da educação, mas também se transforma 

em uma estratégia para a ação dos professores. Assim, por exemplo, para desenvolver 

competências que requerem o sentido crítico será necessário privilegiar espaços de discussão, 

tanto na escola como na sala de aula [8]. 

A atenção constante a essas competências, ao longo do desenvolvimento das unidades 

de ensino a serem trabalhadas, poderá ser uma garantia para impedir o retorno ao simples 

tratamento dos temas do ponto de vista unicamente de seus conteúdos programáticos. 

Muitas dessas competências são objetivos comuns a todas as etapas do aprendizado, 

embora em diferentes níveis, sendo construídas ao longo do desenvolvimento dos alunos. 

Outras, ao contrário, são específicas a fases mais avançadas desse desenvolvimento, 

correspondendo àquelas trabalhadas privilegiadamente no ensino médio. Por exemplo, 
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observar, experimentar e investigar o mundo requerem competências desenvolvidas na área 

de Ciências, desde os primeiros anos do ensino fundamental. Nessa primeira etapa, contudo, 

limitam-se sobre tudo à descrição, classificação ou explicação causal imediata. Essas mesmas 

competências ganham, no ensino médio, um sentido maior, com a identificação de relações 

mais gerais e com a introdução de modelos explicativos específicos da Física, promovendo a 

construção das abstrações, indispensáveis ao pensamento científico e à vida. Ainda que 

muitas dessas competências permaneçam como objetivos comuns a mais de uma disciplina, 

propiciando espaços para uma ação pedagógica integrada, passam a assumir também, no 

ensino médio, a especificidade disciplinar. 

O problema central passa a ser, então, o de identificar as competências em Física 

desejadas. Mas ainda que uma reflexão mais aprofundada nos permita listá-las, essas listas 

serão sempre parciais, dada a abrangência das habilidades envolvidas. Caberá sempre ao 

professor, dentro das condições específicas nas quais desenvolve seu trabalho, em função do 

perfil de sua escola e do projeto pedagógico em andamento, selecionar, priorizar, redefinir e 

organizar os objetivos em torno dos quais faz mais sentido trabalhar. É muito provável que 

uma escola da periferia de uma cidade grande tenha estabelecido prioridades formativas 

diferentes daquelas de uma escola central de uma cidade de pequeno porte. 

E como identificar quais competências são essenciais para a compreensão em Física? 

De novo, não projetando o que um futuro engenheiro ou profissional em telecomunicações 

deverá precisar saber, mas tomando como referência um jovem solidário e atuante, diante de 

um mundo tecnológico, complexo e em transformação. 

Para permitir um trabalho mais integrado entre todas as áreas de Ciências da Natureza, 

e destas com Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, as competências em Física foram já 

organizadas nos PCN de forma a explicitar os vínculos com essas outras áreas. Assim, há 

competências relacionadas principalmente com a investigação e compreensão dos fenômenos 

físicos, enquanto há outras que dizem respeito à utilização da linguagem física e de sua 

comunicação, ou, finalmente, que tenham a ver com sua contextualização histórico e social. 

Retomamos, a seguir, as principais competências em Física esperadas ao final da 

escolaridade básica, de maneira equivalente ao que já foi apresentado nos PCN. De novo, não 

há a preocupação em produzir uma listagem completa, mas sim de buscar dar-lhes um sentido 

mais concreto, discutindo possíveis encaminhamentos e suas diferentes compreensões, 

ressaltando os aspectos que as tornam significativas através de situações que as exemplificam 

[8]. 
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2.2 A REFORMA CURRICULAR E A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Na sociedade contemporânea muitas nações têm promovido reformas em seus 

sistemas educativos, tendo como objetivo, dentre outras coisas, acompanharem o 

desenvolvimento da sociedade em seus diversos domínios [9]: 

 Acreditamos que toda mudança curricular é parte de uma política de 
desenvolvimento do país, e, portanto, o currículo deve expressar coerência e 
articulação com esse projeto. Isso explica, em grande parte, porque o planejamento 
curricular está adquirindo centralidade nas reformas educativas, especialmente na 
América Latina. No caso brasileiro, isso se evidencia nas reformas curriculares em 
curso (PCNs do Ensino Fundamental e Média e Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a educação básica e superior) e nos mecanismos de avaliação do sistema (Saeb, 
Enem, ENC, Paiub etc.) [9]. 
 

Desde o início das primeiras [9] formulações, da Secretaria da Educação Média e 

Tecnológica do Ministério da Educação e do Desporto (Semtec/MEC), para a reforma do 

Ensino Médio, iniciadas no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), 

incluíram-se como diretrizes fundamentais: 

a) A identificação do Ensino Médio com a formação geral básica, articulada com uma 

perspectiva de educação tecnológica e com o mundo do trabalho; 

b) O ideário de diversificação e flexibilização curricular, como forma de estabelecer 

um modelo educacional flexível de atendimento à diferentes clientelas; 

c) A autonomia da escola e do aluno na adequação curricular, favorecendo o processo 

formativo contextualizado; 

d) A definição de diretrizes curriculares nacionais que privilegiassem as competências 

e as habilidades básicas voltadas para o trânsito e a complementaridade entre o ensino regular 

e a formação profissional. 

O currículo [3], enquanto instrumentação da cidadania democrática deve contemplar e 

estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a realização de atividades nos 

três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência 

subjetiva, visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das relações 

políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva. 

Nessa perspectiva, incorporam-se como diretrizes gerais e orientadoras da proposta 

curricular as quatro premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação 

na sociedade contemporânea: 
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• Aprender a conhecer 

Considera-se a importância de uma educação geral, suficientemente ampla, com 

possibilidade de aprofundamento em determinada área de conhecimento. Prioriza-se o 

domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, considerado como meio e como fim. 

Meio, enquanto forma de compreender a complexidade do mundo, condição necessária para 

viver dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se 

comunicar. Fim, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de 

descobrir. 

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 

desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite compreender o 

real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de discernir. 

Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui o passaporte para a 

educação permanente, na medida em que fornece as bases para continuar aprendendo ao 

longo da vida. 

• Aprender a fazer 

O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas aptidões 

tornam se processos essenciais, na medida em que criam as condições necessárias para o 

enfrentamento das novas situações que se colocam. Privilegiar a aplicação da teoria na prática 

e enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e destas no social passa a ter uma 

significação especial no desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

• Aprender a viver 

Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a 

percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos comuns ou a 

gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 

• Aprender a ser 

A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa. 

Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si 

mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe ainda exercitar a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, para desenvolver os seus talentos e 

permanecer, tanto quanto possível, dono do seu próprio destino. 

Aprender a viver e aprender a ser decorrem, assim, das duas aprendizagens anteriores 

– aprender a conhecer e aprender a fazer – e devem constituir ações permanentes que visem à 

formação do educando como pessoa e como cidadão. 
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A partir desses princípios gerais, o currículo deve ser articulado em torno de eixos 

básicos orientadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as competências e 

habilidades que se pretende desenvolver no Ensino Médio. 

Um eixo histórico-cultural dimensiona o valor histórico e social dos conhecimentos, 

tendo em vista o contexto da sociedade em constante mudança e submetendo o currículo a 

uma verdadeira prova de validade e de relevância social. Um eixo epistemológico reconstrói 

os procedimentos envolvidos nos processos de conhecimento, assegurando a eficácia desses 

processos e a abertura para novos conhecimentos. 

• A Base Nacional Comum 

É no contexto da Educação Básica que a Lei nº 9.394/96 determina a construção dos 

currículos, no Ensino Fundamental e Médio, “com uma Base Nacional Comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela” (Art. 26). 

A Base Nacional Comum contém em si a dimensão de preparação para o 

prosseguimento de estudos e, como tal, deve caminhar no sentido de que a construção de 

competências e habilidades básicas, e não o acúmulo de esquemas resolutivos pré-

estabelecidos, seja o objetivo do processo de aprendizagem. É importante, por exemplo, 

operar com algoritmos na Matemática ou na Física, mas o estudante precisa entender que, 

frente àquele algoritmo, está posse de uma sentença da linguagem matemática, com seleção 

de léxico e com regras de articulação que geram uma significação e que, portanto, é a leitura e 

escrita da realidade ou de uma situação desta. Para tanto, deve-se entender que a linguagem 

verbal se presta à compreensão ou expressão de um comando ou instrução clara, precisa, 

objetiva [3]. 

A Base Nacional Comum também traz em si a dimensão de preparação para o 

trabalho. Esta dimensão tem que apontar para que aquele mesmo algoritmo seja um 

instrumento para a solução de um problema concreto, que pode dar conta da etapa de 

planejamento, gestão ou produção de um bem. E, indicando e relacionando os diversos 

contextos e práticas sociais, além do trabalho, requer, por exemplo, que a Biologia dê os 

fundamentos para a análise do impacto ambiental, de uma solução tecnológica ou para a 

prevenção de uma doença profissional. Enfim, aponta que não há solução tecnológica sem 

uma base científica e que, por outro lado, soluções tecnológicas podem propiciar a produção 

de um novo conhecimento científico. 
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Essa educação geral, que permite buscar informação, gerar informação, usá-la para 

solucionar problemas concretos na produção de bens ou na gestão e prestação de serviços, é 

preparação básica para o trabalho. Na verdade, qualquer competência requerida no exercício 

profissional, seja ela psicomotora, sócio afetiva ou cognitiva, é um afinamento das 

competências básicas. Essa educação geral permite a construção de competências que se 

manifestar-se-ão em habilidades básicas, técnicas ou de gestão. 

A Base Nacional Comum destina-se à formação geral do educando e deve assegurar 

que as finalidades propostas em lei, bem como o perfil de saída do educando sejam 

alcançadas de forma a caracterizar que a Educação Básica seja uma efetiva conquista de cada 

brasileiro [3]. 

O desenvolvimento de competências e habilidades básicas comuns a todos os 

brasileiros é uma garantia de democratização. A definição destas competências e habilidades 

servirá de parâmetro para a avaliação da Educação Básica em nível nacional. 

O Art. 26 da LDB determina a obrigatoriedade, nessa Base Nacional Comum, de 

“estudos da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e 

da realidade social e política, especialmente do Brasil, o ensino da arte [...] de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos, e a Educação Física, integrada à proposta 

pedagógica da escola”. 

Quando a LDB destaca as diretrizes curriculares específicas do Ensino Médio, ela se 

preocupa em apontar para um planejamento e desenvolvimento do currículo de forma 

orgânica, superando a organização por disciplinas estanques e revigorando a integração e 

articulação dos conhecimentos, num processo permanente de interdisciplinaridade e 

transdiciplinaridade. Essa proposta de organicidade está contida no Art.36, segundo o qual o 

currículo do Ensino Médio “destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania” [3]. 

A organicidade dos conhecimentos fica mais evidente ainda quando o Art. 36 da LDB 

estabelece, em seu parágrafo 1º, as competências que o aluno, ao final do Ensino Médio, deve 

demonstrar: 

Art. 36, § 1º. “Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
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III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania.” 
 

As considerações gerais sobre a Lei [3] indicam a necessidade de construir novas 

alternativas de organização curricular comprometida, de um lado, com o novo significado do 

trabalho no contexto da globalização econômica e, de outro, com o sujeito ativo que se 

apropriará desses conhecimentos, aprimorando-se, como tal, no mundo do trabalho e na 

prática social. 

Ressalve-se que uma base curricular nacional organizada por áreas de conhecimento 

não implica a desconsideração ou o esvaziamento dos conteúdos, mas a seleção e integração 

dos que são válidos para o desenvolvimento pessoal e para o incremento da participação 

social. Essa concepção curricular não elimina o ensino de conteúdos específicos, mas 

considera que os mesmos devem fazer parte de um processo global com várias dimensões 

articuladas. 

A reforma curricular do Ensino Médio estabelece a divisão do conhecimento escolar 

em áreas, uma vez que entende os conhecimentos cada vez mais imbricados aos 

conhecedores, seja no campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano da vida social. A 

organização em três áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias – tem como base a 

junção daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, mais 

facilmente se comunicam, criando melhores condições para que a prática escolar se 

desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

A estruturação por área de conhecimento justifica-se por assegurar uma educação de 

base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e solução de problemas concretos 

são combinados com uma revisão dos componentes socioculturais orientados por uma visão 

epistemológica que concilie humanismo e tecnologia ou humanismo numa sociedade 

tecnológica [3]. 

O desenvolvimento pessoal permeia a concepção dos componentes científicos, 

tecnológicos, socioculturais e de linguagens. O conceito de ciências está presente nos demais 

componentes, bem como a concepção de que a produção do conhecimento é situada sócio 

cultural, econômica e politicamente, num espaço e num tempo. Cabe aqui reconhecer a 

historicidade do processo de produção do conhecimento. Enfim, preconiza-se que a 

concepção curricular seja transdisciplinar e matricial, de forma que as marcas das linguagens, 

das ciências, das tecnologias e, ainda, dos conhecimentos históricos, sociológicos e 
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filosóficos, como conhecimentos que permitem uma leitura crítica do mundo, estejam 

presentes em todos os momentos da prática escolar. 

A discussão sobre cada uma das áreas de conhecimento será apresentada em 

documento específico, contendo, inclusive, as competências que os alunos deverão alcançar 

ao concluir o Ensino Médio. De modo geral, estão assim definidas [3]: 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

A linguagem pode ser considerada aqui como capacidade humana de articular 

significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são compartilhados e que 

variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão 

de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido.se inter-relacionam nas práticas sociais 

e na história, fazendo com que a circulação de sentidos produza formas sensoriais e cognitivas 

diferenciadas. Isso envolve a apropriação demonstrada pelo uso e pela compreensão de 

sistemas simbólicos sustentados sobre diferentes suportes e de seus instrumentos como 

instrumentos de organização cognitiva da realidade e de sua comunicação.  

Vale ressaltar o entendimento de que as linguagens e os códigos são dinâmicos e 

situados no espaço e no tempo, com as implicações de caráter histórico, sociológico e 

antropológico que isso representa. É relevante também considerar as relações com as práticas 

sociais e produtivas e a inserção do aluno como cidadão em um mundo letrado e simbólico. A 

produção contemporânea é essencialmente simbólica e o convívio social requer o domínio das 

linguagens como instrumentos de comunicação e negociação de sentidos. 

No mundo contemporâneo, marcado por um apelo informativo imediato, a reflexão 

sobre a linguagem e seus sistemas, que se mostram articulados por múltiplos códigos e sobre 

os processos e procedimentos comunicativos, é, mais do que uma necessidade, uma garantia 

de participação ativa na vida social, a cidadania desejada. 

• Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta daquela realizada 

no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de apropriação e construção de sistemas de 

pensamento mais abstratos e que as trate como processo cumulativo de saber e de ruptura de 

consensos e pressupostos metodológicos. A aprendizagem de concepções científicas 

atualizadas do mundo físico e natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho 

centradas na solução de problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o educando do 

trabalho de investigação científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de 

produção de conhecimentos, bens e serviços. 
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Enfim, a aprendizagem na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias indica a compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos, para explicar 

o funcionamento do mundo, bem como planejar, executar e avaliar as ações de intervenção na 

realidade. 

• Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Nesta área, que engloba também a Filosofia, deve-se desenvolver a tradução do 

conhecimento das Ciências Humanas em consciências críticas e criativas, capazes de gerar 

respostas adequadas a problemas atuais e a situações novas. Dentre estes, destacam-se a 

extensão da cidadania, que implica o conhecimento, o uso e a produção histórica dos direitos 

e deveres do cidadão e o desenvolvimento da consciência cívica e social, que implica a 

consideração do outro em cada decisão e atitude de natureza pública ou particular. 

A aprendizagem nesta área deve desenvolver competências e habilidades para que o 

aluno entenda a sociedade em que vive como uma construção humana, que se reconstrói 

constantemente ao longo de gerações, num processo contínuo e dotado de historicidade; para 

que compreenda o espaço ocupado pelo homem, enquanto espaço construído e consumido; 

para que compreenda os processos de sociabilidade humana em âmbito coletivo, definindo 

espaços públicos e refletindo-se no âmbito da constituição das individualidades; para que 

construa a si próprio como um agente social que intervém na sociedade; para que avalie o 

sentido dos processos sociais que orientam o constante fluxo social, bem como o sentido de 

sua intervenção nesse processo; para que avalie o impacto das tecnologias no 

desenvolvimento e na estruturação das sociedades; e para que se aproprie das tecnologias 

produzidas ou utilizadas pelos conhecimentos da área. 

• Interdisciplinaridade e Contextualização 

Através da organização curricular por áreas e da compreensão da concepção 

transdisciplinar e matricial, que articula as linguagens, a Filosofia, as ciências naturais e 

humanas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que, gradativamente, se vá superando 

o tratamento estanque, compartimentalizado, que caracteriza o conhecimento escolar. 

A tendência atual, em todos os níveis de ensino, é analisar a realidade segmentada, 

sem desenvolver a compreensão dos múltiplos conhecimentos que se interpenetram e 

conformam determinados fenômenos. Para essa visão segmentada contribui o enfoque 

meramente disciplinar que, na nova proposta de reforma curricular, pretendemos superado 

pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos [3]. 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem o objetivo de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver 
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um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de 

vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a 

um saber diretamente útil e utilizável para responder às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos. 

Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a interdisciplinaridade deve ser 

compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da 

prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através 

de relações de complementaridade, convergência ou divergência. 

A integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para 

uma aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade aos professores e 

alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados aos assuntos ou problemas 

que dizem respeito à vida da comunidade. Todo conhecimento é socialmente comprometido e 

não há conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte das preocupações que 

as pessoas detêm. O distanciamento entre os conteúdos programáticos e a experiência dos 

alunos certamente responde pelo desinteresse e até mesmo pela deserção que constatamos em 

nossas escolas. Conhecimentos selecionados a priori tendem a se perpetuar nos rituais 

escolares, sem passar pela crítica e reflexão dos docentes, tornando-se, desta forma, um 

acervo de conhecimentos quase sempre esquecidos ou que não se consegue aplicar, por se 

desconhecer suas relações com o real. 

A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita aos 

alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não implica 

permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem 

muito menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de compreender e intervir na 

realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante. Ao propor uma nova forma de 

organizar o currículo, trabalhado na perspectiva interdisciplinar e contextualizada, parte-se do 

pressuposto de que toda aprendizagem significativa implica uma relação sujeito-objeto e que, 

para que esta se concretize, é necessário oferecer as condições para que os dois polos do 

processo interajam. 

• A parte diversificada do currículo 

Complementa a Base Nacional Comum e será definida em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar e do ponto de vista dos sistemas de ensino, está representada pela 

formulação de uma matriz curricular básica, que desenvolva a Base Nacional Comum, 

considerando as demandas regionais do ponto de vista sociocultural, econômico e político.  
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A parte diversificada do currículo deve expressar incorporações dos sistemas de 

ensino, as prioridades estabelecidas no projeto da unidade escolar e a inserção do educando na 

construção do seu currículo assim considerando as possibilidades de preparação básica para o 

trabalho e o aprofundamento em uma disciplina ou uma área, sob forma de disciplinas, 

projetos ou módulos em consonância com os interesses dos alunos e da comunidade a que 

pertencem e esse desenvolvimento da parte diversificada pode ocorrer no próprio 

estabelecimento de ensino ou em outro estabelecimento conveniado, e é importante esclarecer 

que o desenvolvimento dessa parte diversificada não implica profissionalização, mas nas 

diversificações das experiências escolares com a finalidade do enriquecimento curricular, ou 

mesmo aprofundamento de estudos, quando o contexto assim exigir.  

Desta forma, procuramos discutir [3]: 

• As relações entre as necessidades contemporâneas colocadas pelo mundo do trabalho 

e outras práticas sociais, a Educação Básica e a reforma curricular do Ensino Médio; 

• A metodologia de trabalho utilizada para a elaboração da proposta; 

• Os fundamentos legais que orientam a proposta de reforma curricular do Ensino 

Médio, extraídos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96; 

• O papel da educação e da formação no Ensino Médio na sociedade tecnológica; 

• Os fundamentos teóricos da reforma curricular do Ensino Médio; 

• A organização curricular na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na 

regulamentação do Conselho Nacional de Educação e nos textos produzidos pela Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica [3]. 

 

 

2.3 CONCEITOS DE ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DE 

ACORDO COM OS PCNS 

 

 

A Astronomia é uma ciência que fascina qualquer pessoa e entender um pouco mais 

sobre o Universo, sobre nossa galáxia, nosso sistema solar e enfim como a Terra está contida 

neste conjunto além de ser muito interessante, abre novos horizontes para o pensamento 

humano. 

A Astronomia é considerada [10] uma das primeiras ciências que o homem dominou, 

porém as competências básicas para a construção do conhecimento, relativo ao eixo temático 
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“Terra e Universo”, não vêm sendo trabalhadas a contento com a maioria alunos que 

concluem o ensino médio, os alunos estão concluindo este nível de ensino sem conhecimento 

de vários temas na área de Astronomia, que são obrigatórios nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

Os assuntos referentes à Astronomia chamam a atenção das pessoas, em qualquer 

faixa etária e, além disso, estes fazem parte da matriz curricular proposta pelos PCN dos 

ensinos fundamental e médio. Porém, é constatado que grande parte dos alunos da rede 

pública de ensino deixam o ciclo básico de estudos sem conhecimento de assuntos de 

Astronomia que são pertinentes à sua formação. 

A inclusão de uma disciplina curricular de Astronomia no ensino médio justifica-se, 

pois promoveria a redução na lacuna existente, contribuindo para uma formação mais 

completa do aluno. Além de resolver, em parte, um dos maiores problemas vivenciados pelos 

profissionais desta carreira, a falta de postos de trabalho [10]. 

O eixo temático “Terra e Universo”, que aborda os assuntos relacionados à 

Astronomia, situa-se na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, onde os objetivos 

diferem de acordo com a maturidade do aluno. No ensino médio, valoriza-se mais o 

conhecimento abstrato, priorizando-se as rupturas no processo de desenvolvimento das 

ciências, além da compreensão e da utilização dos conhecimentos científicos, para explicar o 

funcionamento do mundo, resolver problemas, planejar, avaliar as interações homem-natureza 

e desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos. 

Os conteúdos propostos nos PCNs, referentes ao terceiro e quarto ciclos, aos quais 

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

interessantes de Astronomia, para os quais várias competências são requeridas dentro do 

processo ensino-aprendizagem, algumas delas citadas abaixo: 

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

• Históricos mais recentes dos gregos até a Astronomia newtoniana, com ênfase na 

dualidade dos modelos Heliocêntrico e Geocêntrico; 

• Sistema Sol-Terra: movimentos dos astros, eclipses, fases da Lua, estações do ano, 

fenômeno das marés, entre outros; 

• Sistema Solar: estudo dos astros que o compõem, avaliação do tamanho e distância 

dos planetas em relação ao Sol; 

• Teoria das sombras: estudo do movimento aparente do Sol, construção de um relógio 

solar; 

• Noção de Galáxias: posicionamento do Sol na Via- Láctea; 
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• Introdução à Cosmologia: Teoria do Big-Bang, a origem, expansão e tamanho do 

universo observável. 

É requisito do PCN+, do ensino médio - Ciências da Natureza na área de Física -, o 

efetivo aprendizado do tema estruturador Universo, Terra e Vida, que é composto das 

seguintes unidades temáticas [8]: 

1. Terra e sistema solar 

• Conhecimento das relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a 

descrição de fenômenos astronômicos (duração do dia e da noite, estações do ano, fases da 

lua, eclipses etc.). 

• Compreensão das interações gravitacionais, identificando forças e relações de 

conservação, para explicar aspectos do movimento do sistema planetário, cometas, naves e 

satélites. 

2. O Universo e sua origem 

• Conhecimento das teorias e modelos propostos para a origem, evolução e 

constituição do Universo, além das formas atuais para sua investigação e os limites de seus 

resultados no sentido de ampliar sua visão de mundo. 

• Reconhecimento de ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida 

(e vida humana), temporal e espacialmente, no Universo e discussão das hipóteses de vida 

fora da Terra. 

3. Compreensão humana do Universo 

• Conhecimento de aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do 

Universo, segundo diferentes culturas, buscando semelhanças e diferenças em suas 

formulações. 

• Compreensão de aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a 

constituição do Universo (matéria, radiação e interações) através dos tempos, identificando 

especificidades do modelo atual. 

• Identificação de diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo 

influenciaram a cultura e a vida humana ao longo da história da humanidade e vice-versa. 

A grande área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias [10] 

encontram-se dividida, no ensino médio, em quatro áreas do conhecimento. São elas: Física, 

Química, Biologia e Matemática. Praticamente todas as áreas de conhecimento de Astronomia 

estão inseridas na área de Física. 

O professor de Física da rede pública de ensino se vê incapacitado para trabalhar 

tantos conteúdos tendo apenas duas aulas por semana, sabendo que a Física também trata de 
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outros assuntos, não ligados à Astronomia, que também são de alta relevância para o aluno do 

ensino médio. 

A continuação dos estudos também é importante para o desenvolvimento do 

conhecimento. Muitos assuntos estudados em Ciências, no ensino fundamental, são revistos e 

aprofundados no ensino médio, em Física, Química e Biologia. Porém, a Astronomia que 

também possui elevada importância, juntamente com as demais disciplinas, não é trabalhada 

no ensino médio, demonstrando a existência de uma lacuna na formação do aluno no ciclo 

básico de ensino. 

Uma proposta de conteúdos mínimos a serem abordados em uma disciplina específica 

de Astronomia no ensino médio, segundo os PCNs, é apresentada a seguir: 

• Localização geográfica, utilizando corpos celestes; 

• Sistema Solar: reconhecimento da distância e do tamanho relativo dos planetas, do 

Sol, satélites e asteroides; 

• Movimentos Sol – Terra – Lua: rotação da Terra, fases da Lua, translação da Terra, 

eclipses solares e lunares; 

• Movimento diurno do Sol e noturno das estrelas para diferentes regiões da Terra 

(polos, zonas tropicais e equatoriais), reconhecendo as diferentes zonas climáticas do planeta, 

podendo utilizar, para este fim, a teoria das sombras; 

• Astrofísica: processo de evolução estelar, formação do sistema solar; 

• Cosmologia: origem e expansão e apresentação de teorias sobre o final do universo, 

formação de galáxias; 

• Astrobiologia: possível identificação da possibilidade de vida extraterrestre [10]. 
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3 O DESENVOLVIMENTO DA ASTRONOMIA E SUAS APLICAÇÕES  

 

 

Neste capítulo apresentaremos o desenvolvimento da astronomia através dos tempos, 

suas aplicações e descobertas deste da pré-história até Isaac Newton. 

 

 

3.1 A HISTÓRIA DA ASTRONOMIA ATRAVÉS DOS TEMPOS  

 

 

 A Astronomia é a mais antiga das ciências. Descobertas arqueológicas têm fornecido 

evidências de observações astronômicas entre os povos pré-históricos. Desde a antiguidade, o 

céu vem sendo usado como mapa, calendário e relógio. Os registros astronômicos mais 

antigos datam de aproximadamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios e 

egípcios. Naquela época, os astros eram estudados com objetivos práticos, como medir a 

passagem do tempo (fazer calendários) para prever a melhor época para o plantio e a colheita, 

ou com objetivos mais relacionados à astrologia, como fazer previsões do futuro, já que 

acreditavam que os deuses do céu tinham o poder da colheita, da chuva e mesmo da vida [11]. 

Após a última glaciação, a agricultura e a domesticação de animais tornaram-se 

atividades importantes para a sobrevivência do homem em nosso planeta. Começaram a 

aparecer os primeiros vilarejos e povoados. As primeiras civilizações mais notáveis surgiram 

a partir de 5.500 anos atrás, em quatro regiões hidrográficas distintas do planeta: nas bacias 

dos rios Tigre e Eufrates (Mesopotâmia, região atual do Irã e Iraque), por volta do ano 3500 

a.C., com os sumerianos; ao longo do rio Nilo (atual Egito) em torno de 3100 a.C.; nas 

margens do rio Indus (atual Índia) por volta de 2500 a.C.; e em torno do rio Amarelo (atual 

China) em cerca do ano 2000 a.C. As sociedades da Mesopotâmia, Indu e do Antigo Egito 

influenciaram umas às outras devido à proximidade entre elas, inclusive marcando o 

desenvolvimento de outras posteriores como a da Antiga Grécia. 

O desenvolvimento da escrita e, posteriormente, o da matemática, foram essenciais 

para o crescimento cultural e científico das primeiras civilizações, inclusive no campo da 

Astronomia. Certamente, a Astronomia é uma das ciências mais antigas da Humanidade. Nas 
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civilizações antigas, o homem ainda continuava a associar divindades aos fenômenos naturais 

(astronômicos ou não). Os homens pré-histórico e antigo buscavam encontrar explicações 

mitológicas para vários fenômenos celestes observados, entre os quais: os dias, as noites, os 

eclipses da Lua e do Sol, as fases da Lua, o deslocamento dos planetas por entre as estrelas, os 

cometas e as estrelas cadentes. Além do mais, nossos antepassados buscavam associar os 

fenômenos celestes aos terrestres e vice-versa. 

Das quatro civilizações citadas, a mais antiga é sem dúvida, aquela que surgiu na 

Mesopotâmia, reunindo várias cidades bem estruturadas nas bacias férteis dos rios Tigre e 

Eufrates. Uma das cidades-estados foi a Babilônia, cuja supremacia durou uns 300 anos. Os 

babilônios foram um dos primeiros povos a registrar a presença dos cinco planetas visíveis a 

olho nu (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), certamente sob a influência cultural dos 

sumerianos. Os deuses, os heróis e os animais desse povo eram associados aos astros 

observados. Na mitologia babilônica, a água líquida era a Mãe da natureza e sustentadora da 

Terra. O céu era representado por uma cúpula azul feita de rocha onde as estrelas estavam 

incrustadas, sendo a mesma sustentada pelas altas montanhas terrestres. Os babilônios 

buscavam entender as vontades dos deuses observando os astros no céu, as quais se refletiam 

de algum modo nos fatos terrestres. Assim, a Astrologia e a Astronomia nascem juntas, como 

uma única forma de conhecimento. A palavra desastre significa, primordialmente, um fato 

que contraria os astros. Conceberam as primeiras constelações, que eram apenas 

representações de figuras de deuses, animais e objetos “desenhadas” pelas estrelas. As 

constelações do Zodíaco são um exemplo [12]. 

 

 

3.1.1 A Astronomia Pré-Histórica  

 

 

Imagine-se agora em um passado muito remoto, mais precisamente na pré-história (de 

100 mil anos atrás até cerca de 8 mil a.C.), quando o ser humano vivia em pequenos grupos 

nômades. A preocupação com a sobrevivência num ambiente natural e hostil era crucial. 

Caçar, pescar, procurar frutas e raízes, fugir de animais perigosos e abrigar-se das variações 

climáticas faziam parte do cotidiano do homem pré-histórico. O homem dessa época tinha que 

se adaptar à alternância do claro-escuro e à mudança das estações. Certamente, o Sol foi o 

primeiro astro a ser notado. As razões são óbvias: é o Sol que proporciona a mais evidente 
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alternância de claro-escuro da natureza (o dia e a noite) e que atua como a principal fonte de 

calor para nós. A Lua foi o segundo astro a ser percebido, visto que ilumina a escuridão da 

noite, principalmente em sua fase cheia. As estrelas devem ter sido notadas em seguida, como 

pontos brilhantes em contraste a um céu bastante escuro. Os outros cinco astros errantes 

(significado original da palavra planeta, de origem grega) visíveis a olho nu só foram notados, 

quando a observação do céu se tornou persistente noite após noite. Esse tipo de investigação 

da natureza já necessitava de um pouco mais de inteligência por parte de nossos ancestrais. 

Há desenhos rupestres (inscritos em rochas) que incluem figuras de astros. Tanto os astros, 

como os animais, as montanhas, as florestas, os desertos e a água eram tidos como divindades 

porque não eram inteiramente compreendidos [12].  

Estudando os sítios megalíticos, tais como os de Callanish, na Escócia, o círculo de 

Stonehenge, na Inglaterra, que data de 2500 a 1700 a.C., e os alinhamentos de Carnac, na 

Bretanha, os astrônomos e arqueólogos chegaram à conclusão de que os alinhamentos e 

círculos serviam como marcos indicadores de referências e importantes pontos do horizonte, 

como, por exemplo, as posições extremas do nascer e ocaso do Sol e da Lua, no decorrer do 

ano. Esses monumentos megalíticos são autênticos observatórios destinados à previsão de 

eclipses na Idade da Pedra.  

Em Stonehenge de acordo com a Figura mostrada a baixo, cada pedra pesa em média 

26 toneladas e a avenida principal que parte do centro do monumento aponta para o local em 

que o Sol nasce no dia mais longo do verão [11]. 

. 
Figura 3.1.1.1 - Sítio megalítico, o círculo de Stonehenge, na Inglaterra. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.uranometrianova.pro.br/historia/hda/0001/Stonehenge.htm> 

 Acesso 15 abr. 2013. 
 

Nessa estrutura, algumas pedras estão alinhadas com o nascer e o pôr do Sol no início 

do verão e do inverno. Os maias, na América Central, também tinham conhecimentos de 
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calendário e de fenômenos celestes, e os polinésios aprenderam a navegar por meio de 

observações celestes [11]. 

 

 

3.1.2 A Astronomia na Mesopotâmia 

 

 

Os sumerianos foram os primeiros a cultivar a astronomia. Parece justo reconhecê-los 

como fundadores da astronomia, apesar de terem sido também os criadores da astrologia. 

Realmente, a princípio, observavam os astros por motivos místicos, porém, com o tempo, 

deixaram as suas pretensões místicas para se limitarem a observar pela simples observação. 

Assim fazendo, passaram de astrólogos a astrônomos.  

Tal mudança na análise dos fenômenos celestes ocorreu no primeiro milênio antes de 

Cristo. Surgem, assim, as primeiras aplicações de métodos matemáticos para exprimir as 

variações observadas nos movimentos da Lua e dos planetas. A introdução da matemática na 

astronomia foi o avanço fundamental na história da ciência na Mesopotâmia. 

 

 

3.1.3 A Astronomia Chinesa  

 

 

A astronomia na China, como na Mesopotâmia, foi essencialmente religiosa e 

astrológica. Há dificuldade de reconstituir todo o conhecimento astronômico chinês, pois no 

ano 213 a.C. todos os livros foram queimados por decreto imperial. O que existe de mais 

antigo em matéria de astronomia remonta ao século IX a.C. Os chineses previam os eclipses, 

pois conheciam sua periodicidade. Usavam um calendário de 365 dias. Deixaram registros de 

anotações precisas de cometas, meteoros e meteoritos desde 700 a.C. Mais tarde, também 

observaram as estrelas que agora chamamos de supernovas. 
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3.1.4 A Astronomia entre os Egípcios 

 

 

É importante registrar o papel desempenhado pelo Egito na difusão das ideias e 

conhecimento mesopotâmicos. Foi por intermédio dos egípcios que os astrólogos e os 

astrônomos babilônicos chegaram ao Ocidente. A astronomia egípcia, contudo, era bastante 

rudimentar, pois a economia egípcia era essencialmente agrícola e regida pelas enchentes do 

Nilo. Por esse motivo o ritmo de sua vida estava relacionado apenas com o Sol. As descrições 

do céu eram quase nulas e o zodíaco que conheciam era uma importação do criado pelos 

babilônicos. 

 

 

3.1.5 A Astronomia Grega 

 

 

O ápice da ciência antiga se deu na Grécia, de 600 a.C. a 400 d.C., a níveis só 

ultrapassados no século XVI. Do esforço dos gregos em conhecer a natureza do cosmos, e 

com o conhecimento herdado dos povos mais antigos, surgiram os primeiros conceitos de 

Esfera Celeste, uma esfera de material cristalino, incrustada de estrelas, tendo a Terra no 

centro. Desconhecedores da rotação da Terra, os gregos imaginaram que a esfera celeste 

girava em torno de um eixo passando pela Terra. Observaram que todas as estrelas giram em 

torno de um ponto fixo no céu e consideraram esse ponto como uma das extremidades do eixo 

de rotação da esfera celeste [11].  
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3.1.6 Os Astrônomos da Grécia Antiga 

 

 

Tales de Mileto (~624 - 546 a.C.) 
 

 

Tales de Mileto [13] foi o primeiro matemático grego, nascido por volta do ano 640 e 

falecido em 550 a.c., em Mileto, cidade da Ásia Menor, descendente de uma família oriunda 

da Fenícia. Tales foi incluído entre os sete sábios da antiguidade. Estrangeiro rico e 

respeitável, o famoso Tales durante a sua estadia no Egito estudou Astronomia e Geometria. 

Ao voltar de novo a Mileto, Tales abandonou, passado algum tempo, os negócios e a vida 

pública, para se dedicar inteiramente às especulações filosóficas, às observações astronómicas 

e às matemáticas. Fundou a mais antiga escola filosófica que se conhece - a Escola Jónica. Já 

convencido da curvatura da Terra, sabia que a Lua era iluminada pelo Sol e ficou famoso por 

ter previsto um eclipse solar no ano de 585 a.C. 

Suas reflexões giravam em torno da ‘natureza’, de seus quatro elementos 

fundamentais, terra, ar, fogo e água. Ele era um monista, ou seja, acreditava que tudo era 

constituído por uma substância primordial, neste caso, a água. 

Considerava a água como sendo a origem de todas as coisas, e seus seguidores, 

embora discordassem quanto à “substância primordial” (que constituía a essência do 

universo), concordavam com ele no que dizia respeito à existência de um “princípio único" 

para essa natureza primordial. Entre os principais discípulos de Tales de Mileto merecem 

destaque: Anaxímenes que dizia ser o "ar" a substância primária; e Anaximandro, para quem 

os mundos eram infinitos em sua perpétua inter-relação. 

 

 

Anaximandro (~610 - 547 a.C) 

 

 

Anaximandro de Mileto [14] foi discípulo de Tales. Assim como seu mestre, procurou 

compreender o princípio (arkhé) que origina toda a realidade. Porém, em suas investigações, 

não encontrou em nenhum elemento físico este princípio, mas no que chamou de ÁPEIRON. 

Segundo Anaximandro, é a partir da transformação de cada coisa no seu contrário, isto 

é, da mudança entre pares de opostos da realidade, que podemos perceber que elas estão 
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imersas em um turbilhão infinito, ilimitado, indeterminado, mas que determina e limita todos 

os seres. A este turbilhão original denominou ápeiron. 

Para o nosso filósofo, pares de contrários são, por exemplo, quente-frio e seco-úmido. 

Isto quer dizer que em cada coisa somente um de cada par pode existir, não podendo, pois, 

coexistirem em um mesmo objeto, o quente e o frio. Por isso percebemos a ordem nesta 

determinação. Mas se nenhuma predomina eternamente (pois uma só existe quando a outra 

não está presente) é porque deve ser determinada por algo extrínseco (fora) a elas, algo 

ilimitado, mas que as limita, o ápeiron (ilimitado, indefinido, indestrutível, indeterminado). 

Assim, o que tem geração ou início tem também fim. E a mudança dos seres não pode 

em si e por si mesmos se determinar. Logo, a solução encontrada por Anaximandro de um 

princípio sem limites, sem fim e sem determinação, era o ápeiron. 

Segundo Kepler [15], foi dos primeiros a propor modelos celestes baseados no 

movimento dos corpos celestes e não em manifestações dos deuses. Anaximandro descobriu a 

obliquidade da eclíptica (inclinação do plano do equador da Terra em relação á trajetória 

anual aparente do Sol no céu). 

 

 

Pitágoras de Samos (~572 - 497 a.C.) 

 

 

Pitágoras astrônomo e matemático grego [15], nasceu em Samos, na ilha Jônia de 

Samos, na Anatólia, cidade que ficava cerca de 50 km de Mileto. Foi fundador da Escola de 

Crotona, responsável pela descoberta dos números irracionais e do famoso Teorema de 

Pitágoras, entre os lados de um triangulo retângulo o quadrado da hipotenusa e a soma dos 

catetos. Acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Achava que 

os planetas, o Sol e a Lua eram transportados por esferas separadas da que carregava as 

estrelas. Enfatizou a importância da matemática na descrição dos modelos cosmológicos que 

pudessem ser comparados com os movimentos observados dos corpos celestes, em cuja 

regularidade via uma ”harmonia cósmica”. Os pitagóricos (seguidores de Pitágoras) foram os 

primeiros a chamar os universo de “cosmos”, palavra que implicava ordem racional, simetria 

e beleza 

Segundo os pitagóricos, o cosmo é regido por relações matemáticas. A observação dos 

astros sugeriu-lhes que uma ordem domina o universo. Evidências disso estariam no dia e 
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noite, no alterar-se das estações e no movimento circular e perfeito das estrelas. Por isso o 

mundo poderia ser chamado de cosmos. Nessa cosmovisão também concluíram que a Terra é 

esférica, estrela entre as estrelas que se movem ao redor de um fogo central. 

O Modelo da Escola de Pitágoras 

A filosofia astronômica da escola pitagórica foi estabelecida por três dos seus maiores 

membros: Pitágoras, Filolau e Parmênides.  

Eles desenvolveram um conceito geométrico do Universo, que tinha dez esferas 

concêntricas. O centro do Universo era ocupado por um fogo central. O Sol, Lua, Terra, 

Esfera de Oposição e cinco planetas, cada um ocupando uma esfera e girando ao redor do 

fogo central. Todo esse conjunto era circundado pela esfera das estrelas fixas. 

O fogo central era invisível da Terra devido a presença de um corpo que estava sempre 

entre a Terra e o fogo central: a Esfera de Oposição. 

A Terra girava uma vez por dia ao redor do fogo central e exibia sempre a mesma face 

a ele. Com respeito ao Sol e às estrelas, a Terra girava sobre si mesma e produzia os 

intervalos de dia e noite. 

Os conceitos de Universo Esférico dos Pitagóricos (Veja figura 3.1.6.1) resultaram de 

observações. Os gregos observaram que na Grécia a constelação da Ursa Maior sempre 

permanecia acima do horizonte, enquanto no Egito ela aparecia e desaparecia abaixo do 

horizonte, em curtos períodos de tempo. Dessas observações eles teorizaram que a Terra era 

um corpo esférico flutuando no céu. Eles, então, concluíram que a forma fundamental dos 

corpos celestes e do céu era esférica [15]. 

  

Figura 3.1.6.1 - O Universo pitagórico. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas giram sobre esferas concêntricas, 
em torno de um fogo central. As estrelas “fixas” constituem a esfera maior 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.ufrgs.br/museudetopografia/fotos/FotosPDF/HistoriadaAstronomia.pdf> 

Acesso em 20 abr. 2013. 
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Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.)  

 

 

O Filósofo grego Aristóteles [16] nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estagira, na 

Macedônia, e morreu em 322 a.C. Foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de 

Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, 

as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a 

zoologia Seus pensamentos filosóficos e ideias sobre a humanidade tem influências 

significativas na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles é 

considerado o criador do pensamento lógico. Fundou em Atenas, no ano de 335 a.C, a escola 

Liceu, voltada para o estudo das ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam-se em 

experimentações para comprovar fenômenos da natureza. 

Aristóteles [15] coletou e sistematizou o conhecimento astronômico de seu tempo, 

procurando explicações racionais para todos os fenômenos naturais. Explicou que as fases da 

Lua dependem de quanto da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. 

Explicou também os eclipses: um eclipse do Sol ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o 

Sol; um eclipse da Lua ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra. Aristóteles argumentou 

a favor da esfericidade da Terra, já que a sombra da Terra na Lua durante um eclipse lunar é 

sempre arredondada. Rejeitou o movimento da Terra como alternativa ao movimento das 

estrelas argumentando que, se a Terra estivesse em movimento, os corpos cairiam para trás ao 

serem largados, e as estrelas deveriam apresentar movimentos aparente entre si devido á 

paralaxe, o que não era observado. Afirmava que o Universo é esférico e finito. Aperfeiçoou a 

teoria das esferas concêntricas de Eudoxus de Cnidus (408-355 a.C.), propondo eu seu livro 

De Caelo, que "o Universo é finito e esférico, ou não terá centro e não pode se mover."  

Sua obra Meteorologia sintetiza suas ideias sobre matéria e química, usando as quatro 

qualidades da matéria e os quatro elementos, ele desenvolveu explicações lógicas para 

explicar várias de suas observações da natureza. Para Aristóteles a matéria seria formada, não 

a partir de um único, mas por quatro elementos como mostra a figura abaixo: terra, água, ar e 

fogo, mas existiria sim um substrato único para toda a matéria, mas que seria impossível de 

isolar - serviria apenas como um suporte que transmite quatro qualidades primárias: quente, 

frio, seco e úmido.  
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Figura 3.1.6.2 - Os quatro elementos fundamentais segundo Aristóteles 

 
Fonte:< http://professoradarlenetimm.blogspot.com.br/2013/03/evolucao-do-modelo-atomico_7.html>Acesso 20 

abr. 2013. 

 

Física aristotélica: Ensinava que os elementos que formavam a Terra [17] eram 

diferentes daqueles que formavam o céu e o espaço exterior. Segundo ele, a maior parte da 

dinâmica dos movimentos era determinada principalmente pela natureza e características 

próprias das substâncias que constituíam o objeto movente. 

Elementos: Aristóteles acreditava que havia quatro principais elementos, ou 

compostos, que modelavam a Terra: terra, ar, água e fogo (Obs.: O termo "terra' refere-se a 

um elemento puro que Aristóteles teorizou, e não o planeta Terra, que é conhecido pela 

ciência moderna por ser composto de um grande número de elementos químicos.” O mesmo 

vale para as outras terminologias utilizadas: "ar" se refere a um elemento puro do ar, ao 

contrário do ar que se encontra na atmosfera terrestre, que também é composto por muitos 

elementos químicos). Aristóteles também declarou que todo o céu e cada fração de matéria 

pertencente ao universo eram formados a partir de um quinto elemento, chamado por ele de 

"aether" (também transliterado como "éter"), o qual era supostamente leve e "incorruptível". 

O éter também era conhecido pelo nome de "quintessência" — literalmente, "quinta 

substância". 

Substâncias pesadas como o ferro e os metais eram consideradas como constituídas 

principalmente pelo elemento terra, mas numa quantidade limitada de matéria proveniente de 

outros elementos. Já outros objetos menos pesados e/ou densos foram pensados como sendo 

menos terrestres compostos por uma mistura mais intensa de outros elementos. Os seres 

humanos seriam constituídos por todas as substâncias, com exceção do éter, mas a proporção 

relativa entre os elementos era única para cada pessoa, não havendo nenhuma quantidade 

padrão para cada uma.  
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Os princípios fundamentais da física de Aristóteles são: 

1. Lugares naturais: cada elemento preferia estar em um lugar diferente e 

específico no espaço, em relação ao centro da Terra, que também é o centro do universo. 

2. Gravidade / Leviandade: para alcançar este lugar específico, os objetos 

sofreriam a ação de uma força para baixo ou para cima. 

3. Movimento retilíneo: é o movimento em resposta a esta força: em linha reta a 

uma velocidade constante. 

4. Relação com densidade e velocidade: a velocidade é inversamente 

proporcional à densidade do meio. 

5. Impossibilidade da existência do vácuo: no vácuo o movimento teria 

velocidade infinita. 

6. O éter preenchendo o espaço: todos os pontos do espaço são preenchidos pela 

matéria. 

7. Um universo infinito: não poderia existir uma fronteira no espaço. 

8. Teoria do continuum: entre os átomos existe o vácuo, por isso a matéria não 

poderia ser diminuta, atômica. 

9. Quintessência: objetos muito acima da superfície da Terra não são 

constituídos por matéria originalmente terrestre. 

10. Cosmo incorruptível e eterno: o Sol e os planetas são esferas perfeitas que 

não se alteram. 

11. Movimento circular: os planetas descrevem um movimento circular perfeito. 

 

 

Heráclides de Pontos (390-310 a.C.) 

 

 

Foi um filósofo e astrônomo grego [18], (século IV a.C.), discípulo de Platão. Propôs 

que a Terra girava diariamente sobre seu próprio eixo. Heraclides idealizou um sistema em 

que os planetas Mercúrio e Vênus girariam ao redor do Sol, e este em torno da Terra, e 

defendia a ideia de que a Terra, localizada no centro do universo, estivesse animada de um 

movimento de rotação em torno de si mesma num período de um dia.  
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Aristarco de Samos (310-230 a.C.) 

 

 

Foi um astrônomo e matemático grego [19], sendo o primeiro cientista a propor que a 

Terra gira em torno do Sol (sistema heliocêntrico) antecipando Copérnico em quase 2000 

anos e que a Terra possui movimento de rotação.  

Ele foi um dos muitos sábios que utilizaram a legendária Biblioteca de Alexandria, na 

qual se reuniam as mentes mais privilegiadas do mundo clássico. Naquele tempo, a crença dos 

estudiosos seguia o pensamento mais óbvio: o de que o universo girava em torno da Terra, ou 

seja, o sistema geocêntrico. 

Os astrônomos daquele tempo viam os planetas e o Sol darem voltas no céu, o que os 

fazia pensar que a Terra deveria se encontrar no centro de tudo. Inclusive, as próprias 

colocações de Aristóteles, feitas poucos anos antes de Aristarco, não deixavam dúvidas com 

relação ao fato de que não só a Terra estava no centro do universo, mas que as estrelas e a Lua 

se encontravam em órbitas fixas que giravam em torno da Terra. 

Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do 

Sol e da Lua à Terra e mediu os tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua.  

O Modelo Heliocêntrico de Aristarco 

Aristarco construiu um modelo com duas hipóteses simplificadoras: 

1. A Terra gira sobre si - o que explica o dia e a noite. (Outros fizeram essa sugestão, 

entre eles Heráclides). 

2. A Terra gira ao redor do Sol e os outros planetas também. Isto explica o 

movimento aparente do Sol e planetas. 

A ideia era simples, mas o modelo falhava completamente: 

a) A tradição era contra. Era só uma ideia. 

b) Não havia nenhuma evidência da rotação da Terra. 

c) Se a Terra gira ao redor do Sol, as estrelas deveriam apresentar paralaxe e nenhuma 

delas apresentava. 

d) Principalmente porque esse modelo apresentava, aos olhos dos filósofos de então, a 

falha imperdoável de se afastar do dogma platônico da imobilidade da Terra. Por essa razão, o 

Universo heliocêntrico de Aristarco ficou esquecido. 
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Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) 

 

 

Foi um matemático [11] gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da 

Grécia Antiga. Nasceu em Cirene, Grécia, e morreu em Alexandria. Estudou em Cirene, em 

Atenas e em Alexandria. Os contemporâneos chamavam-no de "Beta" porque o consideravam 

o segundo melhor do mundo em vários aspectos. 

Bibliotecário e diretor da Biblioteca Alexandrina de 240 a.C. a 194 a.C., foi o primeiro 

a medir o diâmetro da Terra. Ele notou que, na cidade egípcia de Siena (atualmente chamada 

de Aswân), no primeiro dia do verão, ao meio-dia, a luz solar atingia o fundo de um grande 

poço, ou seja, o Sol estava incidindo perpendicularmente à Terra em Siena.  

Já em Alexandria, situada ao norte de Siena, isso não ocorria; medindo o tamanho da 

sombra de um bastão na vertical, Erastóstenes observou que em Alexandria, no mesmo dia e 

hora, o Sol estava aproximadamente sete graus mais ao sul. A distância entre Alexandria e 

Siena era conhecida como de 5.000 estádios. Um estádio era uma unidade de distância usada 

na Grécia antiga. Um camelo atravessa 100 estádios em um dia, e viaja a cerca de 16 km/dia. 

Como 7 graus corresponde a 1/50 de um círculo (360 graus), Alexandria deveria estar a 1/50 

da circunferência da Terra ao norte de Siena e a circunferência da Terra deveria ser 50×5.000 

estádios. Infelizmente, não é possível se ter certeza do valor do estádio usado por Eratóstenes, 

já que os gregos usavam diferentes tipos de estádios.  

Se ele utilizou um estádio equivalente a 1/6 km, o valor está a 1% do valor correto de 

40.000 km. O diâmetro da Terra é obtido dividindo-se a circunferência por pi. 

 

 

Hiparco de Nicéia (160 - 125 a.C.) 

 

 

Considerado o maior astrônomo [11] da era pré-cristã, construiu um observatório na 

ilha de Rodes, onde fez observações durante o período de 160 a 127 a.C.  

Hoje é considerado o fundador da astronomia científica e também chamado de pai da 

trigonometria por ter sido o pioneiro na elaboração de uma tabela trigonométrica, com valores 

de uma série de ângulos, utilizando a idéia pioneira de Hipsicles (180 a. C.), herdada dos 

babilônios, da divisão do círculo em 360 partes iguais (140 a. C.) e a divisão do grau em 

sessenta minutos de sessenta segundos. 
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Como resultado, ele compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 

850 estrelas. A magnitude, que especificava o brilho da estrela, era dividida em seis 

categorias, de 1 a 6, sendo 1 a mais brilhante, e 6 a mais fraca visível a olho nu. Hiparco 

deduziu corretamente a direção dos pólios celestes, e até mesmo a precessão, que é a variação 

da direção do eixo de rotação da Terra devido à influência gravitacional da Lua e do Sol, que 

leva 26.000 anos para completar um ciclo.  

Para deduzir a precessão, ele comparou as posições de várias estrelas com aquelas 

catalogadas por Timocharis e Aristyllus 150 anos antes (cerca de 300 a.C.). Estes eram 

membros da Escola Alexandrina do século III a.C. e foram os primeiros a medir as distâncias 

das estrelas de pontos fixos no céu (coordenadas eclípticas). Foram, também, dos primeiros a 

trabalhar na Biblioteca de Alexandria, que se chamava Museu, fundada pelo rei do Egito, 

Ptolémée Sôter Ier, em 305 a.C. Hiparco também deduziu o valor correto de 8/3 para a razão 

entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua e também que a Lua estava a 59 

vezes o raio da Terra de distância; o valor correto é 60. Ele determinou a duração do ano com 

uma margem de erro de 6 minutos.  

 

 

Ptolomeu (90 - 168 d.C.) 

 

 

Cláudio Ptolomeu [20] foi um cientista, astrônomo e geógrafo de origem grega. 

Nascido no Egito sob domínio romano, é um dos últimos grandes cientistas do mundo 

helenístico, e autor dos estudos de astronomia mais importantes produzidos antes de 

Copérnico e Galileu. 

O nome Cláudio (Claudius) sugere que provavelmente tinha cidadania romana. A 

única informação concreta que temos de sua vida é que ele trabalhou em Alexandria entre 120 

e 160 d.C., período esse determinado com base em observações astronômicas anotadas por 

ele. Nessa época, registra várias de suas observações astronômicas. Ptolomeu foi responsável 

por sintetizar a obra de seus predecessores, estudando não só astronomia, mas também 

matemática, física e geografia. Criou o sistema cosmológico baseado na teoria geocêntrica de 

Aristóteles e descrito em “A grande síntese”, geralmente citada com o título da tradução 

árabe, “Almagesto”, que é a maior fonte de conhecimento sobre a astronomia na Grécia, sua 

mais conhecida obra (nele, a Terra encontra-se no centro do universo e, em torno dela, giram 

Mercúrio, Lua, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, além de apresentar seus cálculos sobre a 
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dimensão da Lua e a distância entre ela e o Sol). Tal sistema se tornou um dogma católico e 

vigorou desde a Antiguidade até a Revolução de Copérnico (1543) [20]. 

Geocentrismo: A teoria Geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi 

elaborado pelo astrônomo grego Claudio Ptolomeu no início da Era Cristã, defendida em seu 

livro intitulado Almagesto. Conforme essa teoria, a Terra está no centro do Sistema Solar e os 

demais astros orbitam ao redor dela, como mostra a Figura abaixo. Os astros estariam fixados 

sobre esferas concêntricas e girariam com velocidades distintas.  

No entanto, após 14 séculos, a teoria Geocêntrica foi contestada por Nicolau 

Copérnico, que elaborou outra estrutura do Sistema Solar, o Heliocentrismo. 

 

Figura 3.1.6.3 - Modelo do sistema Geocentrico segundo Cláudio Ptolomeu 

 
Fonte:< http://brasilescola.com/geografia/geocentrismo-heliocentrismo.htm> Acesso 21 abr.2013 

 

 

3.1.7 A Astronomia na Idade Média  

 

 

Em 1252 [11], Afonso X, o Sábio, Rei de Castela (Espanha), que em 1256 foi 

proclamado rei e no ano seguinte imperador do Sacro Império Romano, convocou 50 

astrônomos para revisar as tabelas astronômicas calculadas por Ptolomeu, que incluíam as 

posições dos planetas no sistema geocêntrico, publicado por Claudio Ptolomeu em 150 d.C., 

no Almagesto. Os resultados foram publicados como as Tabelas Alfonsinas. Os dados e 

comentários que foram anexando ao Almagesto formaram as fontes essenciais para o primeiro 

livro-texto de astronomia do Ocidente, o Tratado da esfera de Johannes de Sacrobosco. 
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John Holywood (1200 - 1256)  

 

 

John Holywood [11], sua obra foi várias vezes reeditada, ampliada e comentada. Foi o 

principal texto de instrução acadêmica até o tempo de Galileu. John Holywood era um monge 

inglês que também atendia pelo nome latinizado de Joanes de Sacrobosco. Professor de 

Astronomia na Universidade de Paris, Sacrobosco foi o autor do livro astronômico com o 

maior número de edições até hoje, o "Tractatus de Sphaera Mundi", publicado pela primeira 

vez em 1473. O "Sphaera" era um manual de astronomia e geografia muito utilizado pelos 

portugueses durante a era das grandes explorações e não deixa dúvidas aos historiadores 

modernos de que a esfericidade da Terra fosse um fato bem reconhecido na época. 

 

 

Nicolau Cusano (1401 - 1464) 

 

  

Nicolau Cusano [11] foi matemático e astrônomo. É interessante ressaltar que suas 

ideias sobre o universo infinito e sobre a investigação quantitativa da natureza brotaram de 

reflexões teológicas e religiosas. 

 

 

Nicolau Copérnico (1473 - 1543)  

 

 

Nicolau Copérnico [11] nasceu em 1473 em Torum, Polônia, onde frequentou o 

Colégio de São João. Estudou matemática e óptica na Universidade de Cracóvia, na Polônia, 

de 1491 a 1494. Estudou religião e astronomia na Universidade de Bolonha, na Itália, em 

1496. Em 1497 tornou-se cônego da catedral de Frauenburg, na Áustria, posto que conservou 

pelo resto de sua vida. De 1501 a 1505 estudou grego, direito e medicina na Universidade de 

Pádua, na Itália. 

Em 1512 começou a trabalhar no Heliocentrismo, em oposição total ao Geocentrismo 

apoiado pela Igreja Católica. O trabalho foi terminado em 1530, mas somente foi publicado 
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em 1543, ano da sua morte, provavelmente por medo da Inquisição. Um pouco antes de 

morrer, recebeu uma cópia de seu trabalho, "De revolutionibus orbium coelestium", que foi 

proibido pela Igreja Católica. A proibição só foi retirada em 1835! 

Médico e astrônomo polonês revolucionou as ideias sobre a posição da Terra no 

Universo. Em seu trabalho "De revolutionibus orbium coelestium", apresentou a teoria 

Heliocentrista, que colocava o Sol no centro do universo, e demonstrava que a Terra completa 

uma volta em torno de seu próprio eixo a cada 24 horas e uma órbita em volta do Sol no 

período de um ano. A teoria oficial da época, patrocinada pela Igreja Católica, o 

Geocentrismo, dizia que o Universo girava em torno da Terra. Copérnico também estabeleceu 

métodos para calcular o tamanho do Sistema Solar e os movimentos dos planetas. Suas ideias 

só seriam comprovadas e aceitas pela ciência, porém, mais de um século depois. 

Heliocentrismo: O Heliocentrismo consiste num modelo teórico de Sistema Solar 

desenvolvido pelo astrônomo e matemático polonês, Nicolau Copérnico (1473-1543). 

Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho 

ao Sol, sendo este, o verdadeiro centro do Sistema Solar. A sucessão de dias e noites é uma 

consequência do movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo.  

O modelo, também chamado de sistema copernicano, não foi aceito pela Igreja 

Católica, que adotava a teoria do Geocentrismo, elaborada por Ptolomeu. A teoria 

Heliocêntrica, como mostra a Figura 3.1.7.1, foi aperfeiçoada e comprovada por Galileu 

Galilei, Kepler e Isaac Newton. Atualmente, é a mais aceita entre a comunidade científica 

[11] 

 

Figura 3.1.7.1 - Modelo do sistema Heliocêntrico segundo Nicolau Copérnico 

 
Fonte:< http://www.brasilescola.com/geografia/geocentrismo-heliocentrismo.htm> Acesso 21 abr. 2013. 
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Tycho Brahe (1546 - 1601)  

 

 

Tycho Brahe [11] nasceu em 1546 na cidade de Skane, Dinamarca, descobriu erros 

nas Tabelas Alfonsinas. Em 11 de novembro de 1572, Tycho notou uma nova estrela na 

constelação de Cassiopéia. A estrela era tão brilhante que podia ser vista à luz do dia, e durou 

18 meses. Era o que hoje chamamos de supernova. Publicou suas observações no De Nova et 

Nullius Aevi Memoria Prius Visa Stella, em Copenhague em 1573. Com seus assistentes, 

Tycho conseguiu reduzir a imprecisão das medidas, de 10 minutos de arco deste o tempo de 

Ptolomeu, para um minuto de arco. Foi o primeiro astrônomo a calibrar e checar a precisão de 

seus instrumentos periodicamente, e corrigir as observações por refração atmosférica. 

Também foi o primeiro a instituir observações diárias, e não somente quando os astros 

estavam em configurações especiais, descobrindo assim anomalias nas órbitas até então 

desconhecidas.  

O Modelo de Tycho Brahe 

Para Brahe, a Terra era o centro do Universo, pois ele nunca observou o paralaxe de 

uma estrela! Assim, não aceitou o modelo de Copérnico, mas mudou o modelo de Copérnico 

para deixá-lo mais compatível com suas convicções. 

O modelo mostrado na Figura 3.1.7.2, o modelo Tichônico, era uma combinação do 

modelo de Ptolomeu e do de Copérnico. No centro do Universo estava a Terra, imóvel; o Sol 

girava ao redor da Terra e os planetas, esta é a diferença, giravam ao redor do Sol. 

 
Figura 3.1.7.2 - O sistema Tichônico, uma combinação dos sistemas Ptolomaico e Copernicano. A Lua e o Sol 

giram ao redor da Terra; Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno giram ao redor do Sol. 

 
Fonte: <http://www.ufrgs.br/museudetopografia/fotos/Fotos_PDF/Historia_da_Astronomia.pdf> Acesso 21 abr. 

2013. 
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Johannes Kepler (1571 - 1630) 

 

 

Johannes [11] nasceu na Alemanha em 1571. Foi um astrônomo, matemático e 

astrólogo alemão e figura chave da revolução cientifica do século XVII, cuja principal 

contribuição a astronomia e astrofísica foram as três leis que regem o movimento planetário, 

como podemos observar na Figura 3.1.7.3. As duas primeiras foram resultados de árdua 

computação trigonométrica, na qual usou as observações de Marte, realizadas por Tycho 

Brahe. Em 1619 Kepler publicou Harmonices Mundi, em que as distâncias heliocêntricas dos 

planetas e seus períodos estão relacionados pela Terceira Lei, que diz que o quadrado do 

período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol.  

Esta lei foi descoberta por Kepler em 15 de maio de 1618. Em 17 de outubro de 1604 

Kepler observou a nova estrela (supernova) na constelação de Ophiucus, junto a Saturno, 

Júpiter e Marte, que estavam próximos, em conjunção. Kepler também estudou as leis que 

governam a passagem da luz por lentes e sistemas de lentes, inclusive a magnificação e a 

redução da imagem, e como duas lentes convexas podem tornar objetos maiores e distintos, 

embora invertidos, que é o princípio do telescópio astronômico.  

Em relação a Kepler, devem ser mencionados também seu telescópio astronômico e 

suas Tábuas Rodolfinas. 

 

As três leis de Kepler de são [21]. 

Primeira Lei – Lei das orbitas 

• “Todo planeta descreve uma orbita elíptica ao redor do Sol, estando este num 

dos focos da elipse.” 

Segunda Lei – Lei das áreas  

• “Linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em iguais intervalos de 

tempo.” 

Terceira Lei – Lei dos Períodos 

• “A razão entre o quadrado do período pelo cubo da distancia é uma constante.” 
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Figura 3.1.7.3 - Movimento planetário de Johannes Kepler. 

 
Fonte:< http://www.zenite.nu/> Acesso 21 abr.2013 

 

 

Galileu Galilei (1564 - 1642)  

 

 

Galileu Galilei [11] nasceu na Itália, foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo 

italiano. Galileu Galilei foi personalidade fundamental na revolução científica. Foi o mais 

velho dos sete filhos do alaudista Vincenzo Galilei e de Giulia Ammannati. Viveu a maior 

parte de sua vida em Pisa e em Florença, desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do 

movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Descobriu a lei dos corpos 

e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da 

mecânica newtoniana. Em maio de 1609 ouviu falar de um instrumento de olhar à distância 

que o holandês Hans Lippershey havia construído e, mesmo sem nunca ter visto o aparelho, 

construiu sua primeira luneta em junho, com um aumento de 3 vezes. Galileu se deu conta da 

necessidade de fixar a luneta, ou telescópio como se chamaria mais tarde, para permitir que 

sua posição fosse registrada com exatidão, melhorou significativamente o telescópio refrator e 

com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vénus, quatro dos 

satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Estas descobertas 

contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Contudo a principal contribuição de 

Galileu foi o método científico, pois a ciência assentava numa metodologia aristotélica. O 

método empírico, defendido por Galileu, constitui um corte com o método aristotélico mais 
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abstrato utilizado nessa época. Devido a este metodo Galileu é considerado como o "pai da 

ciência moderna". A partir de suas descobertas astronômicas defendeu a tese de Copérnico 

que a Terra não ficava no centro do Universo e sim o Sol. 

Galileu desenvolveu os fundamentos da mecânica com o estudo de maquinas simples 

(alavanca, plano inclinado, parafuso etc.). O físico desenvolveu ainda vários instrumentos 

como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir ângulos e 

áreas, o binoculo, o termómetro de Galileu e o precursor do relógio de pêndulo. A partir de 

suas descobertas astronômicas defendeu a tese de Copérnico que a Terra não ficava no centro 

do Universo e sim o Sol. 

Por suas afirmações, foi julgado e condenado por heresia em 1633. Sentenciado ao 

cárcere, aos setenta anos, renega suas conclusões de que a Terra não é o centro do Universo e 

imóvel. Apenas em 1822 foram retiradas do Índice de livros proibidos as obras de Copérnico, 

Kepler e Galileu e em 1980 o Papa João Paulo II ordenou um reexame do processo contra 

Galileu, o que eliminou os últimos vestígios de resistência, por parte da igreja Católica, à 

revolução Copernicana.  

Não se deve esquecer que foram os grandes observadores e teóricos dessa época, como 

Hevelius, Huygens e Halley, que ajudaram a erguer a nova astronomia. 

 

 

A Nova Astronomia Sir Isaac Newton 

 

 

Isaac Newton (1643 - 177)  

 

 

Newton [22] foi um personagem muito importante na história da ciência, 

principalmente nas áreas da física e da matemática. Nascido em 1643, mesmo ano da morte 

do físico Galileu Galilei, em uma pequena cidade localizada na Inglaterra, Newton foi um 

gênio da sua época. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, alquimia, 

teologia, astrologia entre outras ciências. Ele, juntamente com vários outros cientistas e 

pensadores da época, acreditavam que o estudo dessas ciências possibilitaria a compreensão e 

estudo dos fenômenos naturais. 

Newton ficou muito conhecido por todos os trabalhos, pesquisas e investigações 

experimentais que realizou. As investigações experimentais eram cheias de rigor matemático, 
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e se tornaram um verdadeiro modelo de investigação para as ciências dos séculos posteriores. 

Dentre os muitos trabalhos que Isaac Newton elaborou, podemos citar: 

• O desenvolvimento da série de potência de um binômio, que hoje é conhecido 

pelo nome de binômio de Newton; 

• A criação e desenvolvimento do cálculo diferencial e cálculo integral, o que é 

uma ferramenta muito importante para o estudo dos fenômenos físicos. Além de ser ele 

o criador dessa ferramenta, foi também ele quem a utilizou pela primeira vez; 

• O estudo sobre os fenômenos óticos que possibilitaram a elaboração da teoria 

sobre a cor dos corpos: 

• O estudo das leis dos movimentos, lançando as bases da Mecânica; 

• O desenvolvimento das primeiras ideias sobre a Gravitação Universal. 

Principia: Sua obra, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, é considerada 

uma das mais influentes na história da ciência. Publicada em 1687, esta obra descreve a lei da 

gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. 

Óptica: Entre 1670 e 1672, Newton trabalhou intensamente em problemas 

relacionados com a óptica e a natureza da luz. Ele demonstrou, de forma clara e precisa, que a 

luz branca é formada por uma banda de cores (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 

violeta) que podiam separar-se por meio de um prisma. 

Como resultado de muito estudo, concluiu que qualquer telescópio "refrator" sofreria 

de uma aberração hoje denominada "aberração cromática", que consiste na dispersão da luz 

em diferentes cores ao atravessar uma lente. Para evitar esse problema, Newton construiu um 

"telescópio refletor" (conhecido como telescópio newtoniano). Isaac Newton acreditava que 

existiam outros tipos de forças entre partículas, conforme diz na obra Principia. Essas 

partículas, capazes de agir à distância, agiam de maneira análoga à força gravitacional entre 

os corpos celestes. Em 1704, Isaac Newton escreveu a sua obra mais importante sobre a 

óptica, chamada Opticks, na qual expõe suas teorias anteriores e a natureza corpuscular da luz, 

assim como um estudo detalhado sobre fenômenos como refração, reflexão e dispersão da 

luz. 

Lei da gravitação universal: Com uma lei formulada de maneira simples, Newton 

procurou explicar os fenômenos físicos mais importantes do universo. A lei da gravitação 

universal [22], proposta por Isaac Newton, tem a seguinte expressão matemática: 

 

 



79 

onde, 

F12: É a força (Interação), sentida pelo corpo 1 devido ao corpo 2, medida em 

newtons;  

G (G = 6,67 x 10-11 Nm2/kg2): É constante gravitacional universal, que 

determina a intensidade da força; m1 e m2 são as massas dos corpos que se atraem entre 

si, medidas em quilogramas; 

 r é a distância entre os dois corpos, medida em metro e  

 o vetor unitário de orientação. 

A constante gravitacional universal foi medida anos mais tarde por Henry Cavendish. 

A descoberta da lei da gravitação universal se deu em 1685 como resultados de uma série de 

estudos e trabalhos iniciados muito antes. Em 1679, Robert Hooke comunicou-se, por meio de 

cartas com Newton e os assuntos eram sempre científicos. 

Em verdade, foi exatamente em 1684 que Newton informou a seu amigo Edmond 

Halley de que havia resolvido o problema da força inversamente proporcional ao quadrado da 

distância. Newton relatou esses cálculos no tratado De Motu e os desenvolveu de forma 

ampliada no livro Philosophiae naturalis principia mathematica. A gravitação universal é 

muito mais do que uma força relacionada ao Sol. É também um efeito dos planetas sobre o 

Sol e sobre todos os objetos do universo. Newton explicou facilmente a partir de sua Terceira 

Lei da Dinâmica que, se um objeto atrai um segundo objeto, este segundo também pode atrair 

o primeiro com a mesma força. Concluiu-se que o movimento dos corpos celestes não podiam 

ser regulares. Para o célebre cientista, que era bastante religioso, a estabilidade das órbitas dos 

planetas implicava reajustes contínuos sobre suas trajetórias impostas pelo poder divino. 

 

A queda da maçã e a dúvida de Newton 

A história mais popular é a da maçã de Newton. Se por um lado essa história seja 

mito, o fato é que dela surgiu uma grande oportunidade para se investigar mais sobre a 

Gravitação Universal. Essa história envolve muito humor e reflexão. Muitas charges sugerem 

que a maçã bateu realmente na cabeça de Newton, quando este se encontrava num jardim, 

sentado por baixo de uma macieira, e que seu impacto fez com que, de algum modo, ele 

ficasse ciente da força da gravidade. A pergunta não era se a gravidade existia, mas se ela se 

estenderia tão longe da Terra que poderia também ser a força que prende a Lua à sua órbita. 

Newton mostrou que, se a força diminuísse com o quadrado inverso da distância, poderia 

então calcular corretamente o período orbital da Lua. Ele supôs ainda que a mesma força seria 
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responsável pelo movimento orbital de outros corpos, criando assim o conceito de "gravitação 

universal". 

As três Leis de Newton: 

Isaac Newton publicou estas leis em 1687, no seu trabalho de três volumes intitulado 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. As leis explicavam vários comportamentos 

relativos ao movimento de objetos físicos e foi um extenso trabalho no qual ele dedicou-se. A 

forma original na qual as leis foram escritas é a seguinte: 

• Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi 

uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. 

(Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma 

linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele). 

• Lex II: Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri 

secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur. 

(A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na 

direção da linha reta na qual aquela força é imprimida). 

• Lex III: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sine 

corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi. 

(A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre 

o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas). 
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4 ASTRONOMIA MODERNA E SUAS DESCOBERTAS  

 

 

A espectroscopia estelar [11], a construção dos grandes telescópios, a substituição do 

olho humano pelas fotografias, e os objetivos de sistematização e classificação, fizeram com 

que a astronomia evoluísse mais nestes últimos cinquenta anos do que nos cinco milênios de 

toda sua história. A partir deste momento, a história da astronomia, em consequência do 

desenvolvimento tecnológico da segunda metade do século XX, sofre tal mudança nos seus 

métodos, que a astronomia deixa o seu aspecto de ciência de observação para se tornar, 

também, uma nova ciência experimental, onde aparecem inúmeros ramos.  

As principais divisões da astronomia são a astrometria, que trata da determinação da 

posição e do movimento dos corpos celestes; a mecânica celeste, que estuda o movimento dos 

corpos celestes e a determinação de suas órbitas; a astrofísica, que estuda as propriedades 

físicas dos corpos celestes; a astronomia estelar, que se ocupa da composição e dimensões dos 

sistemas estelares; a cosmogonia, que trata da origem do universo, e a cosmologia, que estuda 

a estrutura do universo como um todo. A pesquisa espacial deu não só à cartografia, mas a 

todos os estudos das ciências na Terra e, em especial, aos levantamentos dos recursos naturais 

do planeta, um novo dimensionamento.  

 

Telescópios Astronômicos 

Desde a sua invenção por Galileu, há quatro séculos, o telescópio [24] tem se revelado 

como a ferramenta mais importante do astrônomo. Muitas descobertas foram feitas a partir da 

simples utilização de um telescópio. Já no seu primeiro uso, Galileu descobriu que a 

superfície da Lua era coberta de crateras e que Júpiter possuía satélites. Usando um telescópio 

podemos ver objetos astronômicos, extremamente fracos, muito mais claramente do que seria 

possível a olho nú. Os telescópios são essenciais porque eles nos dão imagens maiores, mais 

brilhantes e mais nítidas dos objetos astronômicos distantes do que os nossos olhos são 

capazes de fazer. 

O ato de olhar para o céu por meio de um telescópio aumentou enormemente o nosso 

conhecimento, e as nossas dúvidas, sobre os elementos integrantes do Universo. 
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Hoje os astrônomos profissionais praticamente não "olham" para o céu: eles o medem. 

Para isso, os astrônomos utilizam detectores cada vez mais sofisticados que, acoplados aos 

telescópios, permitem que a física do Universo seja desvendada. No entanto, estes detectores 

sozinhos não conseguem nos dar nenhuma informação sobre o céu. Somente ao serem 

acoplados a um telescópio é que os detectores conseguem realizar as funções para as quais 

foram projetados. Isto mostra que o telescópio ainda é o elemento principal da astronomia. 

Tradicionalmente os telescópios têm sido usados para detectar a luz visível. Hoje, no 

entanto, todo o espectro eletromagnético pode ser estudado fazendo-se uso de detectores 

especiais capazes de registrar fótons nos mais diversos comprimentos de onda. 

Seja qual for a região espectral que você deseja estudar, o procedimento geral é 

sempre o mesmo: por meio de lentes ou espelhos a radiação proveniente de um objeto distante 

é levada a um foco onde a imagem resultante é vista ou fotografada ou registrada por meio de 

equipamentos digitais [24]. 

 

A função de um telescópio 

Ao contrário do que muitos pensam, a função principal de um telescópio astronômico 

não é ampliar o tamanho de objetos, mas sim coletar radiação eletromagnética. A ampliação 

é grandemente secundária. Embora algumas vezes ela seja útil, a grande ampliação produzida 

nos maiores telescópios traz enormes problemas técnicos para os construtores de instrumentos 

astronômicos [24]. 

Telescópios Espaciais 

 Os astrônomos construíram telescópios que detectam formas não visíveis da radiação 

eletromagnética, tais como raios X, raios gama, ultravioleta e infravermelho. Então passamos  

a ter mais um tipo de telescópio, os telescópios espaciais. 

Existem três razões fundamentais para colocar telescópios no espaço:  

1) Para observar regiões do espectro eletromagnético obscurecidas pela atmosfera 

da Terra -- raios gama, raios X, ultravioleta e muito do infravermelho (incluindo o intervalo 

sub-milimétrico que incluímos como parte do infravermelho). 

2) Para escapar da distorção atmosférica produzida pela turbulência que existe na 

atmosfera da Terra 

3) Para escapar do brilho atmosférico e das fontes de "poluição luminosa" 

situadas na Terra. 
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Vários telescópios espaciais têm sido construídos e lançados ao espaço. Os resultados 

obtidos por estes equipamentos modificaram bastante a maneira de estudar astrofísica. 

Graças aos telescópios colocados a bordo destes satélites ficamos conhecendo diversos 

fenômenos que até então não suspeitávamos que ocorressem no Universo. A exemplo satélites 

como o IUE (International Ultraviolet Explorer), lançado em janeiro de 1978, produziram 

uma quantidade tão grande de informações que até hoje, mesmo após ter cessado suas 

operações, dados obtidos pelo IUE ainda são analisados [24]. 

 

O Hubble Space Telescope 
 

O Hubble Space Telescope [24] tornou-se um dos mais importantes projetos 

científicos de todos os tempos. Pelos resultados apresentados, tanto do ponto de vista 

científico como pelas surpreendentes fotografias espaciais, o HST revolucionou a astronomia 

moderna, e tem proporcionado aos cientistas e ao público em geral as mais belas imagens até 

hoje feitas do nosso Universo. Ele é um dos mais importantes instrumentos colocados no 

espaço até hoje e tem mostrado ser uma eficiente ferramenta para a realização de novas 

descobertas. 

O telescópio Hubble (nome dado em homenagem ao astrônomo norte-americano 

Edwin Hubble) foi construído entre as décadas de 70 e 80, entrando em funcionamento em 

1990. Inicialmente, o telescópio apresentou alguns defeitos, primeiro em um dos braços 

mecânicos e logo em seguida apresentou um defeito nas imagens transferidas. Por conta de 

um defeito conhecido em óptica como aberração esférica, as imagens enviadas à Terra 

ficavam desfocadas. 

O Hubble Space Telescope é resultado de uma colaboração entre a National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) e a European Space Agency (ESA). 

No dia 24 de abril de 1990 a missão STS-31 do Space Shuttle Discovery levou a bordo 

o Hubble Space Telescope que foi colocado em órbita no dia 26 de abril, Foi nomeado em 

homenagem a Edwin Powell Hubble. Este fantástico telescópio espacial tem um espelho 

principal de 2,4 metros de abertura, seu comprimento é de 15,9 metros e seu diâmetro de 4,2 

metros [24]. 
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4.1 ALGUMAS IMPORTANTES DESCOBERTAS DO HST E ALGUMAS DAS MAIS 

BELAS IMAGENS CAPTADAS PELO HUBBLE. 

 

 

Desde que foi lançado ao espaço, o HST, veja Figura 4.1.1, tem proporcionado aos 

cientistas e ao público em geral as mais belas imagens até hoje feitas do nosso Universo. Para 

os astrônomo é difícil de dizer quais são as mais interessantes ou importantes não é uma tarefa 

fácil [25]. 

Figura 4.1.1 - Telescópio Hubble. 

 
Fonte:< http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai. 2013. 

 

Apesar de não ser o primeiro ou o único telescópio em órbita da Terra, O Hubble é um 

dos maiores e provavelmente o mais versátil e sua contribuição aos estudos astronômicos tem 

sido vital desde que foi colocado no espaço, permitindo um número incalculável de novas 

descobertas. De 200 papers (trabalhos científicos) publicados a cada ano e que recebem mais 

citações, pelo menos 10% são baseados nos dados do telescópio [25]. 

As imagens abaixo são uma coletânea de 10 cenas que a nosso ver conseguem ao 

mesmo tempo serem belas e cientificamente importantes.  

Galáxia Espiral NGC 628 

Uma das mais belas imagens captadas pelo telescópio Hubble é sem dúvida a da 

galáxia em espiral NGC 628, também conhecida como M74. 
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Descoberta em 1780 pelo astrônomo Pierre Méchain, M74 está localizada a 32 

milhões de anos-luz na direção da constelação de Peixes e é formada por aproximadamente 

100 bilhões de estrelas, sendo ligeiramente menor que a Via-Láctea. 

Em março de 2005, cientistas anunciaram a existência de um possível buraco negro de 

massa 10 mil vezes maiores que nosso Sol em seu interior. Apesar de existirem diversas 

imagens dessa galáxia, como mostra a Figura 4.1.2, a cena captada pelo Hubble é uma das 

mais belas e detalhadas [25]. 

 

Figura 4.1.2 - Galáxia em espiral NGC 628, também conhecida como M74  

 
Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai. 2013. 

 

O Balé Celestial ARP 87 

Registrada pelo telescópio Hubble em fevereiro de 2007, a Figura 4.1.3 mostra uma 

intrincada e maravilhosa coreografia espacial executada pelo par de galáxias ARP 87, 

distantes a mais de 300 milhões de anos-luz, na constelação de Leão. 

Estrelas, gás e poeira proveniente da grande galáxia espiral NGC 3808, à direita, 

parecem formar um gigantesco braço celestial que envolve por completo sua companheira 

menor, NGC 3808A, à esquerda. A colossal força gravitacional envolvida é nítida e distorce 

até mesmo o típico formato das galáxias. 

A partir das imagens feitas pelo Hubble, os cientistas descobriram que ARP 87 contém 

um número maior de clusters de super estrelas - regiões mais compactas e ricas em estrela 

jovens - do que os encontrados em nossas galáxias vizinhas [25]. 
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Figura 4.1.3 - Par de galáxias ARP 87, galáxia espiral NGC 3808 e sua companheira menor, NGC 3808A, 
distantes a mais de 300 milhões de anos-luz, na constelação de Leão. 

Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php>Acesso 15 mai.2013 

 

Cicatrizes do cometa Shoemaker-Levy em Júpiter 

Entre os dias 16 e 22 de julho de 1994, mais de 20 fragmentos do cometa Shoemaker-

Levy 9 colidiram com o planeta Júpiter. Um ano antes do trágico fim do cometa, as imagens 

do Hubble revelaram que ele havia se quebrado em mais de 20 fragmentos, um "colar de 

pérolas". Então o primeiro fragmento mergulhou na atmosfera de Júpiter em 16 de julho de 

1994, seguido pelos demais durante a semana seguinte. As imagens mostravam saliências 

parecidas com cogumelos nucleares no horizonte de Júpiter, se alastrando e despencando nos 

dez minutos subsequentes ao impacto. As marcas resultantes persistiram por meses [26].  

O violento impacto [25] foi acompanhado por centenas de observadores ao redor do 

mundo e diversas imagens foram registradas, tanto por astrônomos amadores como 

profissionais, mas nenhuma se compara a esta, feita pelo telescópio Hubble. 

A Figura 4.1.4 apresenta nitidez impressionante e revela as enormes cicatrizes 

deixadas pelos impactos do cometa sobre o hemisfério sul do gigante gasoso. Os impactos 

resultaram em diversas cicatrizes negras na atmosfera joviana, além de elevarem colunas de 

gás a milhares de quilômetros de altitude e formarem bolhas de gás de centenas de graus 

Celsius. 

Estima-se que os fragmentos tinham aproximadamente 2 quilômetros de diâmetro e 

atingiram o planeta a 60 km/seg.[25]. 
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Figura 4.1.4 - Cometa Shoemaker-Levy em Júpiter 

Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai.2013. 

 

Berçário de Estrelas NGC 604 

Provavelmente uma das mais belas imagens espaciais, NGC 604 é uma nebulosa de 

grandes dimensões, repleta de estrelas em formação. Medindo aproximadamente 1500 anos-

luz de comprimento, NGC 604 é uma verdadeira maternidade de estrelas, cem vezes maior 

que a nebulosa de Órion M42.  

Descoberta em 1784 por William Herschel, a nebulosa abriga em seu interior mais de 

300 estrelas quentes com massa 15 a 60 vezes maiores que nosso Sol e se localiza a 2.7 

milhões de anos-luz da Terra, na borda da galáxia espiral M33, direção da constelação do 

Triângulo. 

A cena apresentada na Figura 4.1.5 foi registrada em janeiro de 1995 através da 

Câmera Planetária de Campo Largo. Foram realizadas diversas exposições em diversos 

comprimentos de onda, com o propósito de estudar as propriedades dos gases ionizados que 

atingem mais de 10 mil graus Celsius. O estudo dessas imagens permitiu aos cientistas 

esclarecerem os diversos pontos referentes à formação e evolução do meio interestelar [25]. 



88 

Figura 4.1.5 - Berçário de Estrelas NGC 604. 

Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php> Acesso 15 mai. 2013. 

 

Saturno e seus anéis maravilhosos 

Quem olha o planeta Saturno pela primeira vez ao telescópio, facilmente se encanta. 

Saturno se parece com uma delicada miniatura planetária, com pequenos anéis que mais 

parecem uma pequena joia feita por um artista. Mas ao olharmos a foto feita pelo telescópio 

espacial Hubble o belo planeta gasoso deixa de ser uma miniatura admirável para se tornar um 

gigante imponente. 

Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar e o segundo maior em tamanho. Seu 

gigantesco sistema de anéis tem aproximadamente 274 mil quilômetros de diâmetro, mas sua 

espessura não passa de 1.5 quilômetros.  

A cena da Figura 4.1.6 captada pelo telescópio Hubble é uma das mais belas já feitas 

dos planetas do Sistema Solar e a riqueza de detalhes dá a impressão de que a cena não é 

apenas uma foto, mas uma pintura feita para admirar [25].  



89 

Figura 4.1.6 - Saturno e seus anéis 

Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php>Acesso 15 mai.2013. 

 

Ecos de Luz de V838 Monocerotis 

V838 Monocerotis é uma gigantesca estrela variável localizada a mais de 20 mil anos-

luz da Terra na constelação do Unicórnio, ou Monoceros. Em outubro de 2002 os cientistas 

testemunharam um forte e repentino aumento em seu brilho, que transformou a estrela no 

objeto mais luminoso da Galáxia. Os eventos registrados foram únicos, com surgimentos de 

intensos picos luminosos com velocidade de expansão incomum, seguido de súbitos apagões. 

No início os pesquisadores pensaram que o aumento de brilho era o resultado de uma 

explosão comum de uma estrela em estado de supernova, mas hoje praticamente todos 

concordam que o evento foi totalmente diferente, com algumas teorias apontando para a fusão 

de duas estrelas ou até mesmo que V838 Monocerotis tenha engolido os planetas gigantes que 

a orbitavam. 

A Figura 4.1.7 captada pelo telescópio espacial Hubble mostra com clareza os ecos da 

explosão. Na cena a luz é refletida pela poeira estelar, emoldurada por espirais e redemoinhos 

provocados por poderosos campos magnéticos [25]. 
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Figura 4.1.7 - Ecos de Luz da estrela V838 Monocerotis. 

Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai.2013 
 

Pilares da Criação 

Provavelmente essa seja a mais impressionante imagem captada pelo telescópio 

espacial Hubble. A Figura 4.1.8 retrata parte da Nebulosa da Águia, M16, e basta olhar para 

ela para entender porque recebeu o nome de Pilares da Criação. Um simples olhar é o 

suficiente para impressionar até mesmo os mais leigos. 

A foto retrata gigantescas estruturas em forma de colunas formadas por hidrogênio 

interestelar e poeira, responsáveis pelo nascimento das novas estrelas do Universo.  

Registrados em 1995, os três pilares de poeira cósmica constituem a imagem mais 

emblemática captada pelo Telescópio Hubble, mas os pesquisadores acreditam que o ícone 

não exista mais. Uma violenta explosão de uma supernova, ocorrido há 8 mil anos, emitiu 

uma poderosa onda de choque que provavelmente desmoronou os pilares. A violenta explosão 

chegou à Terra há 2 mil anos e possivelmente foi vista pelos habitantes daquela época como 

um forte clarão naquela região do céu [25]. 
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Figura 4.1.8 - Nebuloso da Águia M16, que recebeu o nome de Pilares da Criação 

. 
Fonte:<http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai.2013. 

 

Nebulosa do Caranguejo - Restos de uma explosão 

Um dos objetos mais observados pelos astrônomos, amadores ou profissionais, é sem 

dúvida a Nebulosa do Caranguejo, formada dos restos de uma supernova e localizada a 6500 

anos-luz na constelação de Touro. A nebulosa mostrada na Figura 4.1.9 foi observada pela 

primeira vez em 1731 pelo astrônomo John Bev e tem um diâmetro de 11 anos-luz, que se 

expande a 1500 quilômetros por segundo. 

No centro da nebulosa se encontra o Pulsar do Caranguejo, uma pequena estrela 

rotatória de nêutrons que emite feixes eletromagnéticos a razão de 30.2 pulsos por segundo, 

que se propagam desde os raios gamma até o espectro de radiofrequência. Estima-se que seu 

diâmetro atual seja de apenas 30 quilômetros.  

Foi a Pulsar do Caranguejo que explodiu e se transformou em uma supernova. O 

evento foi observado por astrônomos árabes e chineses no ano de 1054, que relataram que o 

brilho era tão intenso que podia ser visto até mesmo durante o dia [25]. 
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Figura 4.1.9 - Nebulosa do Caranguejo, formada dos restos de uma supernova 

 
Fonte :< http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php> Acesso 15 mai.2013 

 
A maravilhosa Galáxia do Sombrero 

Outro objeto muito "caçado" pelos observadores noturnos é a famosa galáxia do 

Sombrero, aqui retratada em grande estilo pelo telescópio espacial Hubble. Olhando a Figura 

4.1.10 nem é necessário dizer por que a galáxia recebeu esse nome. 

Distante cerca de 30 milhões de anos-luz da Terra na direção da constelação de 

Virgem, a galáxia do Sombrero, ou M104, é formada por um proeminente disco de partículas 

e gás e uma gigantesca e brilhante protuberância central.  

Em 1990, utilizando imagens do Telescópio Hubble, um grupo de pesquisadores 

demonstrou que era impossível manter a velocidade de rotação das estrelas em sua área 

central, a menos que uma gigantesca massa 1 bilhão de vezes maior que o Sol estivesse 

presente em seu centro, concluindo então pela existência de um dos maiores buracos negros já 

descobertos [25].  
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Figura 4.1.10 - Galáxia do Sombrero 

 
Fonte :< http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php> Acesso 15 mai.2013 

 

Campo Ultra Profundo 

A primeira vista da Figura 4.1.11 se parece com uma montagem, onde se vê diversas 

galáxias, estrelas e objetos distantes. Mas a cena é bem mais que isso. Ela retrata uma 

pequena região na constelação Fornax e é a mais profunda imagem do Universo jamais visto 

no espectro visível. A cena contém aproximadamente 10 mil galáxias vistas em um espaço de 

apenas um décimo daquele ocupado pela Lua Cheia. 

A cena levou quatro meses para ser feita, entre setembro de 2003 e janeiro de 2004, e 

mostra objetos localizados há mais de 13 bilhões de anos-luz. O objeto mais tênue registrado 

na imagem tem menos de 4 bilionésimos do brilho que podemos ver com nossos olhos e 

representam as primeiras estrelas criadas no Universo [25] 

Figura 4.1.11 - Campo Ultra Profundo 

 
Fonte :< http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php> Acesso 15 mai.2013 
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Outras contribuições do Hubble 

Energia escura. Resultados obtidos pelo telescópio Hubble ao longo dos anos 90 

proporcionaram uma das descobertas científicas mais importantes das últimas décadas. Desde 

os anos 20, os astrônomos sabem que o Universo está em expansão. No entanto, acreditava-se 

ela fosse desacelerada pela ação da gravidade. "Foi uma surpresa quando os resultados 

obtidos pelo Hubble mostraram que esta expansão está na verdade acelerando. Isso significa 

que existe uma força atuando de maneira oposta à gravidade", conta Roberto Costa, professor 

do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Por ter uma origem desconhecida, tal força foi 

chamada de energia escura.  

Imagens do Universo primitivo. A imagem que ilustra este texto foi obtida com 

tempo de exposição de cerca de 10 dias. Durante o período, o telescópio fez imagens 

consecutivas da mesma região. As fotos foram depois somadas e, assim, os cientistas 

conseguiram produzir a imagem mais profunda do espaço já obtida em astronomia. Tal 

imagem recebeu o nome de "Hubble Deep Field". Através dela, é possível visualizar objetos 

de luz extremamente fracos, situados a distâncias da ordem da dezena de bilhões de anos-luz e 

que surgiram pouco tempo depois da formação do Universo. "Com esses resultados, foi 

possível ter uma visão clara do Universo primitivo pela primeira vez na história", diz 

Roberto.  

Idade do Universo. Desde o Big Bang, o Universo está em expansão, mas, até pouco 

tempo, não se sabia a que velocidade isso acontecia. Usando imagens do Hubble para medir a 

distância da Terra a outras galáxias e analisar estrelas chamadas de anãs brancas, dois grupos 

de cientistas conseguiram fazer a determinação mais precisa até hoje da velocidade da 

expansão e, consequentemente, da idade do Universo. Os resultados foram publicados em 

1999 e 2002 e estimam que o Universo tenha entre 12 e 14 bilhões de anos.  

Buracos negros supermassivos. O centro das galáxias é uma região de atividade 

intensa, que era creditada à grande concentração de estrelas, gás e poeira. O Hubble descobrir 

que essa movimentação na verdade é causada pelos buracos negros supermassivos. Esse 

corpos são gigantescos, com massa bilhões de vezes superior à do nosso sol e capturam 

qualquer coisa que passa perto deles, inclusive a luz. Por causa disso, esses objetos não 

podem ser observados diretamente. Resultados obtidos em 1994 através de imagens de outros 

corpos celestes detectaram a existência dos buracos negros supermassivos e, desde então, os 

astrônomos começaram a fazer um censo deles. "Com isso, descobriu-se que a nossa galáxia 

também tem um buraco negro em seu núcleo", afirma o professor.  
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Jovens planetas. Será que o nosso sistema solar é único? Pode ser que não. O Hubble 

descobriu discos achatados de poeira ao redor de estrelas jovens, indicando que existem 

sistemas planetários em formação. "Essas imagens complementaram as descobertas feitas por 

outros telescópios de planetas fora do sistema solar e indicam que sistemas planetários como 

o nosso devem ser comuns no Universo", diz Roberto. Além disso, em 2001 o Hubble obteve 

pela primeira vez a composição química da atmosfera de um planeta fora do nosso sistema, 

observando as cores obtidas quando a luz atravessa a atmosfera de um desses objetos na 

constelação de Pégasus [27]. 

 

 

James Webb, o sucessor de Hubble 

O primeiro cientista a ter a ideia de construir um telescópio espacial foi o alemão 

Herman Oberth, engenheiro de mísseis. Sua ideia partiu do princípio de que um telescópio 

localizado fora da atmosfera terrestre seria mais vantajoso, uma vez que o vapor de água, as 

correntes de ar e a poeira distorcem os frágeis raios luminosos provindos de estrelas, ou seja, 

a atmosfera impede uma observação clara do Universo. 

Atualmente, a NASA trabalha em um projeto cujo objetivo é lançar ao espaço um 

telescópio veja Figura abaixo que visa captar radiação infravermelha, tendo também a missão 

de realizar observações acerca das primeiras galáxias e estrelas do Universo formados depois 

do Big Bang e determinar como as galáxias evoluíram de sua formação até agora. 

 

Figura 4.1 12 - Telescópio James Webb, o sucessor do Hubble 

 
Fonte: <http://www.brasilescola.com/fisica/james-webb-sucessor-hubble.htm > Acesso 23 ago. 2013. 
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O Telescópio Espacial James Webb (JWST) tem a intenção de substituir o Hubble 

pelo fato de utilizar novas tecnologias em sua construção e ter um espelho primário de 

captação 2,5 vezes maior que o espelho do Hubble. O JWST irá operar em uma órbita além da 

órbita da Lua, em um ponto chamado de ponto de Lagrange L2. 

Seu lançamento, segundo a NASA, está previsto para ocorrer em 2014 e o telescópio 

deverá levar cerca de três meses até chegar a sua órbita final. O JWST, segundo os cientistas, 

foi projetado para ser o telescópio mais poderoso já construído [28]. 

A Agência Espacial Europeia (ESA) [26] terá uma participação de 15% no projeto, a 

mesma que tinha no Hubble. O custo do equipamento foi estimado em US$ 3,5 bilhões. O 

telescópio será colocado em órbita pelo foguete europeu Arianne-5 ECA, com capacidade 

para mais de dez toneladas de carga. 

O James Webb terá uma lente primária de 6,5 m de diâmetro, contra os 2,4 m do 

Hubble. Ele será colocado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, em uma direção oposta ao 

Sol. 

O nome do novo telescópio foi escolhido em homenagem a James Edwin Webb, que 

foi administrador da Nasa entre 1961 e 1968. Ele foi o responsável pela implementação do 

programa Apollo que levaria o homem à Lua em 1969 [29]. 
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5 INCLUSÃO DO ENSINO DE ASTRONOMIA NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos a importância da astronomia para o ensino de Física e 

algumas aplicações e atividades no ensino fundamental e médio. 

 

 

5.1 A IMPORTÂNCIA DE SE ESTUDAR ASTRONOMIA 

 

 

A Astronomia é objeto de estudo do homem há vários séculos [30]. A busca do 

entendimento dos corpos celestes já era objeto de estudo de diversos povos antigos que na Terra 

habitaram. Os primeiros passos do homem Pré-histórico neste planeta foram dados sempre com 

os olhos contemplando e buscando desvendar o céu.  

Dentre as várias ciências desenvolvidas nos processos históricos da humanidade, a 

Astronomia figura com importância, no sentido que ajuda o homem a entender a natureza 

interligando ciências humanas e exatas.  

Sabemos que mesmo antes de entrar no ensino regular, muitos fenômenos chegam ao 

conhecimento destes indivíduos por meio de comunicação como o da televisão, revistas e 

jornais. No entanto os alunos, não conseguem fazer uma relação com o conteúdo ministrado 

em sala de aula. Notamos também um ponto importante sobre a Astronomia, que é parte 

integrante da ciência, e não fica acomodada, e passa por revisões e avanços que devem fazer 

parte da formação desses alunos. 

 Outro ponto é a contribuição do ensino de ciências na forma de compreensão do 

mundo natural, solução de problemas, realização de investigações, desenvolvimento de 

projetos e construção do pensamento crítico do indivíduo.  

A importância do ensino de Astronomia como parte integrante do ensino de Física se 

mostra promissora. Existem muitas possibilidades de atuação de astrônomos e educadores 

para melhorar o quadro de analfabetismo científico na área.  

É crescente a presença da Astronomia em programas escolares, nos meios de 

divulgação e em diversas publicações. Muitos esforços nacionais e internacionais têm sido 

feitos por meio de várias instituições astronômicas nos dois âmbitos como a Sociedade 
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Astronômica Brasileira (SAB) e a Comissão 46 da União Astronômica Internacional (IAU) 

[30]. 

 

 

5.2 ALGUMAS ATIVIDADES RELACIONADA COM CONCEITOS DE 

ASTRONOMIA APLICADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

 

Como já foi mencionado, a disciplina de Astronomia faz parte da grade curricular, 

mas, não esta ocorrendo essa inclusão nas salas de aula. Para que seja possível essa inclusão, 

vários trabalho e pesquisas vem sendo feito com a finalidade de introduzir os conceitos de 

astronomia nas escolas. 

A exemplo citamos um trabalho do uso de desenhos animados para a popularização de 

Conceitos de astronomia, no qual o objetivo do trabalho é o foco em produção de desenhos 

animados para o ensino de astronomia, através do uso de softwares de uso popular e com 

acesso facilmente disponível em microcomputadores que o usam o programa Windows. Outro 

objetivo é servir de amparo à capacitação docente, no período do segundo semestre de 2010 e 

primeiro semestre de 2011, além das ações de popularização da Ciência. Atualmente estão em 

desenvolvimento dois blocos de desenhos animados, um voltado para a relação Terra-Lua e 

outro para a Terra-Sol [31]. Assim, optou-se pelo desenho animado buscando o conceito de 

interatividade, utilizando-se de linguagem de comunicação divertida e intuitiva para o publico 

infantil.   

Uma das fundamentais funções dessa proposta é a desmistificação da Ciência 

enquanto atividade humana passível de ser realizada por todos que a ela se dediquem, 

independentemente de gênero, idade, condição econômica ou cultura. 

Com a manipulação de “softwares”, sendo o manejo correto de ferramentas 

disponíveis na área de informática e os recursos do universo midiático da produção de 

Animações Infantis sendo utilizados os aplicativos o Power Point e o Movie Maker, ambos, 

muito versáteis e atualmente bem populares. Sendo assim, com o Power Point é possível criar 

as cenas em formatos aceitáveis em outro aplicativo utilizado, os desenhos feitos com este 

aplicativo delonga certo tempo, sendo um tanto quanto dispendioso e cansativo, o Movie 

Maker, que é responsável dependendo da habilidade e conhecimento do Designer visual, a 

animação com recursos que o tornam muito atrativos para o publico infantil. Um outro 

recurso que é utilizado na confecção de desenhos animados é o uso do aplicativo denominado 
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Flash, que é uma ferramenta mais robusta e especifica para produção de animações e de uso 

corrente por profissionais da área, entretanto mais restrito a uma parcela maior dos estudantes 

e professores da Educação Fundamental. 

De inicio os desenhos têm sido elaborados, com o uso do aplicativo Power Point, onde 

são feitos vários slides para a configuração de um único desenho, a Figura 5.2.1 explicita uma 

cena desenvolvida para representar o movimento aparente do Sol [31]. 

 

Figura 5.2.1 – Cena desenvolvida no Power Point para movimento solar. 

 
Fonte: <http://periodicos.uems.br/index.php/semex/article/view/2646/1253 > Acesso em 12 set.2013. 

 

Outro meio para introduzir conhecimentos de astronomia para os alunos é a utilização 

de experimentos didáticos para o ensino de astronomia. Tomando como exemplo a oficina 

utilizada por CANALLE [32] que tem como objetivo a amostra de experimentos didático de 

baixo custo que, além de serem usados em sala de aula, podem ser usados fora dela, para 

melhor explicar alguns dos fenômenos básicos da astronomia, tais como, o dia e a noite, as 

estações do ano, os eclipses solares e lunares, os tamanhos dos planetas e estrelas, as 

distâncias dos planetas ao Sol, as leis de Kepler, etc. Além dessa amostra também tem uma 

Luneta astronômica que pode ser reproduzida por qualquer pessoa, pois usa basicamente lente 

de óculos, monóculos e tubos de PVC [32].  

Assim como CANALLE [32], temos CRUZ e CARDOSO [33] que utiliza de 

experimentos didáticos para ensinar astronomia, e além dos experimentos eles também usam, 

oficinas e atividades lúdicas. 

As oficinas se diversificam em onze temas diferentes: (i) Sistema Solar em escala de 

distâncias, (ii) relógios de sol, (iii) cometas, (iv) espectroscopia, (v) galáxias, (vi) fases da 
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Lua, (vii) esfera celeste, (viii) relógio estelar, (ix) configurações planetárias, (x) densidades 

planetárias e (xi) evolução estelar. Essas atividades contam ainda com passatempos como 

liga-pontos, caça-palavras e desenhos para colorir com temas de Astronomia para as crianças 

menores. Essas oficinas são alternadas durante os finais de semana [33].  



101 

 

 

6. APLICAÇÃO DE CONCEITOS DE ASTRONOMIA COM ESTIMULO AO 

ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE JI-PARANÁ 

 

 

Apresentamos neste capítulo a Metodologia utilizada em nosso trabalho de pesquisa. 

 

 

 6.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

Na primeira parte de nosso trabalho elaboramos um questionário (Veja Apêndice A)  

destinados aos professores de Física, independente de sua formação especifica,  atuantes nas 

respectivas escolas onde foram desenvolvidas nossas atividades, com  intuito de verificar a 

formação desses professores, os conteúdos abordados em sala de aula relacionados com 

astronomia, os recursos utilizados em sala de aula e, também, se esses professores discutem 

temas que os alunos tem acesso na mídia em geral e, assim, traçamos uma   metodologia para 

nosso trabalho.  O questionário foi respondido por cinco professores formados, sendo três 

com formação em Física, dois com formação em Matemática. Em seguida foi realizada uma 

analise estatística exploratória dos dados obtidos utilizando-se de gráficos com o intuito de 

simplificar as informações dos questionários e melhor compreender e descrever as 

informações obtidas. 

Na segunda fase de nosso trabalho, com o objetivo de levar um pouco de 

conhecimento sobre Astronomia para os alunos do Ensino Médio e, de acordo com os 

resultados obtidos nos questionários respondidos pelos professores e conforme nossos 

recursos disponíveis, optamos por elaborar palestras (três palestras foram elaboradas), 

apresentações de alguns vídeos e imagens e questionários.  

As palestras e questionários foram aplicados em três instituições de ensino da Rede 

Publica Estadual de Ji-Paraná. Sendo elas E.E.E.F.M. Marcos Bispo da Silva, E.E.E.F.M. 

Aluízio Ferreira e E.E.E.F.M. Júlio Guerra. Em cada uma das Escolas foi escolhido apenas 

turmas de ensino regular do segundo ano do ensino médio para maior obtenção de resultados, 

perfazendo-se um total de cento e quarenta e sete alunos participante nas três escolas. 
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Antes de iniciar a aplicação das palestras e dos questionários era solicitada a direção 

da escola ou ao seu representante uma autorização, para a realização da atividade, e a 

publicação dos reais nomes das escolas. Uma vez autorizado à aplicação das palestras e dos 

questionários, era realizado a apresentação dos mesmos aos alunos, onde os mesmos ficavam 

cientes de se tratar de um trabalho de pesquisa para a realização de uma monografia (TCC) 

em Física. 

As palestras foram elaboradas sobre os seguintes temas: A primeira Astronomia e 

Astrofísica, nesta palestra foi feito um resumo sobre alguns tópicos das duas áreas: As 

Estações do Ano, As fases da Lua, Os eclipses e por ultimo Origem do telescópio e suas 

principais descobertas. Em seguida para cada uma destas palestras foram apresentados aos 

alunos um questionário com opções de resposta. Para palestra sobre Astronomia e Astrofísica 

um questionário 1 (Veja Apêndice B.) com cinco questões livre para respostas. Para a palestra 

sobre As Estações do Ano, As fases da Lua e Os eclipses, um questionário 2 (Veja Apêndice 

C.) com dez questões e quatro opções de resposta. Para a Palestra sobre Origem do telescópio 

e suas principais descobertas um questionário 3 (Veja Apêndice D.) com dez questões e 

quatro opções de resposta. Optamos em propor os questionários somente após as palestras. 

Posteriormente foi realizada uma analise estatística exploratória dos dados obtidos 

utilizando-se de gráficos com o intuito de simplificar as informações dos questionários e 

melhor compreender e descrever as informações obtidas. 

 

 

6.2 DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

A seguir descrevemos um breve resumo das características das Escolas Estaduais de 

Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) de Ji-Paraná, onde palestras e os questionários 

foram aplicados. 
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 6.2.1 E.E.E.F.M. Marcos Bispo da Silva 

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos, possuindo alunos com as mais 

diversas necessidades educacionais. Ate 10/10/13 à escola possui 1492 alunos matriculados 

no total. No geral as turmas em que foi aplicado o questionário continha 55 alunos. A escola 

não possui laboratório de física, mas conta comum laboratório de informática, uma sala de 

vídeo capacitada para vídeo aulas e palestras e em fase de montagem uma sala de multimídia. 

A escola possui 2 professores com formação em licenciatura em física  pela 

Universidade Federal de Rondônia, sendo que um deles é pós graduado em informática na 

educação, e 1 em áreas afins (Matemática). 

Os professores não usam nenhum meio experimental segundo os mesmos devido à 

falta de tempo, pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 

 

 

6.2.2 E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira 

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos, possuindo alunos com as mais 

diversas necessidades educacionais. A escola possui 1765 alunos matriculados no total. No 

geral as turmas em que foi aplicado o questionário continha 56 alunos. A escola possui 

laboratório de Física e Química, laboratório de informática, uma sala de vídeo capacitada para 

vídeo aulas e palestras e uma sala de multimídia. 

A escola possui 3 professores com formação em Licenciatura em Física, sendo 2  pela 

Universidade Federal de Rondônia,  e 1 pela Universidade Estadual da Paraíba. Em 

consequência da sobrecarga de trabalhos escolares apenas 1 professor respondeu ao nosso 

questionário, onde nos informou que não usa nenhum meio experimental, devido à falta de 

tempo, pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 
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6.2.3 E.E.E.F.M. Júlio Guerra 

 

 

A escola atende alunos da zona urbana do município, tendo entre seus alunos as mais 

classes socioeconômicas, as mais diversas etnias e credos, possuindo alunos com as mais 

diversas necessidades educacionais. A escola possui 1300 alunos matriculados no total. No 

geral as turmas em que foi aplicado o questionário continha 56 alunos. A escola possui 

laboratório de Física e Química, uma sala de multimídia e um auditório para realização de 

eventos escolares. 

A escola não possui professores com formação em licenciatura em física, o professor 

que ministra a disciplina de Física é tem formação em matemática, pela UEL – Universidade 

Estadual de Londrina.  

O professor não usa nenhum meio experimental segundo o mesmo devido à falta de 

tempo, pois as aulas são apenas cinquenta minutos com duas aulas semanais. 

 

 

6.3 RESUMO DAS PALESTRAS APLICADAS 

 

 

6.3.1 Resumo Da Palestra 01  

 

 

 Na palestra 01 foi apresentado aos alunos o tema Astronomia e Astrofísica, 

destacando os seguintes tópicos: Vídeo que explica sobre a Teoria do Big Bang; Figuras do 

sistema Solar; Comparação dos planetas; Rotação e translação da Terra; As fases da Lua; 

Estações do ano; História da astronomia; e Curiosidades sobre o sistema solar. 

Figura do Sistema Solar: Nos mostra, veja Figura 6.3.1.1, como os planetas estão 

organizados, observando que os mesmo sempre estão em movimentos, e que nunca se chocam 

devido ao fato de cada um esta localizado numa elíptica. 
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Figura 6.3.1.1 - Sistema solar 

  
Fonte:< http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/08/formacao-do-planeta-terra-e.html> Acesso 

23 jul.2013 

 

Comparação do raio dos planetas: A Figura abaixo mostra que entre a Terra e 

Vênus quase não tem diferença de tamanho. O raio equatorial da Terra é de 6378 km, 

enquanto o de Vênus, 6051 km. O raio de Marte é de 3397 km. Mercúrio tem 2439 

quilômetros de raio, já Plutão, tem 1160 km. 

 

Figura 6.3.1.2 - Comparação do raio dos planetas 

 
Fonte: <http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/geografia/sistemsolar/comparacao-de-tamanho-

entre-os-planetas-do-sistema-solar.html > Acesso 23 jul.2013. 
 

Júpiter é o maior planeta do sistema solar tem 71492 quilômetros de raio, 11 vezes 

maior que o raio do nosso planeta. Saturno, o segundo maior planeta, tem 60268 quilômetros 

de raio.  

Urano tem 51108 quilômetros e raio e Netuno tem 49538 quilômetros de raio. Mas, 

observe na Figura 6.3.1.3 que mesmo assim são maiores que a Terra.  
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Figura 6.3.1.3 - Comparação do raio dos planetas 

 
Fonte: <http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/geografia/sistemsolar/comparacao-de-tamanho-

entre-os-planetas-do-sistema-solar.html > Acesso 23 jul.2013. 
 

O Sol com seu raio, de 695 mil quilômetros é 100 vezes maior que o raio terrestre. 

Mesmo sendo grande Júpiter fica muito pequeno perto do Sol. E a Terra, fica minúscula, e 

Plutão, quase invisível como podemos observar na Figura 6.3.1.4. 

 
Figura 6.3.1.4 - Comparando o Sol com os outros planetas 

 
Fonte: <http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/geografia/sistemsolar/comparacao-de-tamanho-

entre-os-planetas-do-sistema-solar.html > Acesso 23 jul.2013. 
 

Movimento de Rotação da Terra: O movimento de rotação da Terra é o giro que o 

planeta realiza ao redor de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo, que tem duração 

de 24 horas, ou seja, 1 dia. 

Movimento de Translação da Terra: É aquele que a Terra realiza ao redor do Sol 

junto com os outros planetas, que tem duração de 365 dias, ou seja, 1 ano. 

As fases da Lua: À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela 

passa por um ciclo de fases, durante o qual sua forma parece variar gradualmente. O ciclo 

completo duro aproximadamente 29,5 dias.  
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Estações do ano: Definição: Estação do ano é uma das quatro subdivisões do ano 

baseadas em padrões climáticos. São elas: Primavera, Verão, Outono e Inverno. 

O que é um Ano-luz? Ano-luz é uma unidade de medida utilizada em astronomia e 

corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, no vácuo.  

Valor: 300.000 km/s no vácuo. 

 

História da astronomia:  

A Astronomia é a mais antiga das ciências. Desde a antiguidade, o céu vem sendo 

usado como mapa, calendário e relógio.  

 O desejo de conhecimento sempre incentivou o estudo da astronomia, seja por 

razões religiosas, seja para a predição de eventos.  

Naquela época, os astros eram estudados com objetivos práticos: 

I. Medir a passagem do tempo (calendários); 

II. Prever a melhor época para o plantio e a colheita ou; 

III. Com objetivos mais relacionados à astrologia, como fazer previsões do futuro, 

já que acreditavam que os deuses do céu tinham o poder da colheita, da chuva e mesmo 

da vida. 

Um pouco da astronomia pelo mundo 

Mesopotâmia: Os mesopotâmios demarcavam a época do plantio e colheita, festivais 

religiosos e outros eventos a partir do céu.  Eles souberam diferenciar estrelas de planetas e 

mapearam constelações, pondo nelas os nomes de seus deuses.  Identificaram todos os 

planetas visíveis a olho nu, além de identificar as fases da lua e saber com precisão quando 

ocorreriam eclipses. 

Egito: Suas observações independentes se limitavam ao Sol e sua influencia, pois 

tinham economia essencialmente agrícola, que dependia do Sol. 

Grécia: A Astronomia grega foi determinante para a evolução da área, pelo mundo. 

Tales de Mileto (624-546 a.C) foi pioneiro na Grécia e um de seus grandes feitos foi prever 

um eclipse solar em 585 a.C. 

Outras descobertas importantes dos astrônomos gregos foram o mapeamento de várias 

constelações, o descobrimento do eixo terrestre e a teoria geocêntrica com Ptolomeu. 

China: Bastante usada de forma religiosa e astrológica. Seus relatos descrevem 

eclipses, meteoritos, meteoros e cometas, além de constelações mapeadas. 
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Modelo geocêntrico: Determinava que a Terra fosse o centro do universo. Cláudio 

Ptolomeu (90 -168 d.C) sistematizou o modelo geocêntrico. O modelo explicava tão bem os 

movimentos planetários que foi aceito por mais de treze séculos sem contestação. 

Este modelo tinha a aprovação da Igreja Católica, pois de acordo com as escrituras, a 

Terra estava fixa no centro do Universo. 

Astronomia na Idade Média: Nesta época a astronomia causou muitas discussões, 

principalmente com a igreja, por contestar seus dogmas.  

O sistema Heliocêntrico de Copérnico foi um dos pontos mais importantes para o 

conhecimento da astronomia atual. 

Modelo heliocêntrico: Determinava que o Sol fosse o centro do universo. Com o 

objetivo de explicar com mais simplicidade o movimento dos planetas, o astrônomo polonês 

Nicolau Copérnico (1473-1543) propôs, em 1543, o modelo heliocêntrico. 

Mais tarde foi a vez de Kepler e Galileu mostrarem seus conhecimentos e 

revolucionarem a visão do homem para o céu.  

Surgiu o telescópio, descobriram-se luas em outros planetas e crateras na Lua, e as 

fases de Vênus. Após a Idade Média, tudo mudou. 

Astronomia moderna: A astronomia moderna evoluiu juntamente com seus 

equipamentos e aos poucos, foi se dividindo em áreas: 

Como Astrometria, que trata da posição e movimento dos astros; a Astrofísica, que 

estuda a composição dos corpos celestes; Cosmogonia que trata da origem do universo, entre 

outros. 

Astronomia na Era Espacial: No século passado, o homem decidiu ir à busca do que 

sempre ficou por observar: o espaço. Foram enviadas sondas, foguetes, satélites, e até 

programas espaciais tripulados.  

 Com a guerra fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, a conquista do 

espaço foi ao seu ponto máximo com a ida do homem a Lua, pelos americanos. 

Hoje, grandes observatórios são olhos gigantes apontados para qualquer movimento 

no céu. Mas o homem ainda não foi além e está apenas nos planos de uma nova missão 

tripulada á Lua e uma á Marte. 

O Sistema Solar 

Com o trabalho de Kepler passou-se, a saber, como os planetas se movimentavam ao 

redor do Sol. Mas por quê? 

Foi só com a Teoria da Gravitação Universal do físico e matemático inglês Isaac 

Newton (1643-1727), publicada em 1687, que isso foi respondido. A teoria da gravitação 
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mostra que os corpos se atraem uns aos outros, isto é, um corpo cria em torno de si um campo 

gravitacional que é sentido por todos os outros corpos. 

Porém, como o sistema solar surgiu? 

O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) foi o primeiro a propor a hipótese 

nebular em 1755, que foi posteriormente desenvolvida pelo matemático francês Pierre-Simon 

de Laplace (1749-1827).  

Ela considera que o sistema solar formou-se a partir de uma nuvem de gás e poeira em 

rotação. Apesar de outras teorias terem surgido, esta é ainda a teoria mais aceita sobre a 

formação do sistema solar e do Sol. 

Teoria do Big Bang 

Essa teoria conta como o universo se expandiu e mudou do segundo que foi originado, 

por algo que desconhecemos até os dias de hoje. O nome Big Bang, a grande explosão, é uma 

contradição, porque não era grande e não houve explosão, pois o universo surgiu de uma 

singularidade e não havia ar para propagar a vibração. 

A teoria do Big Bang é consistente, cientificamente, mas ainda não fornece todas as 

respostas que a ciência busca para explicar a origem do universo. 

 

 

6.3.2 Resumo Da Palestra 02  

 

 

 Nesta palestra foi apresentado aos alunos o tema: As estações do Ano; As fases da 

Lua e os Eclipses. 

 

 

Um breve resumo da Palestra apresentada: 

Estações do Ano 

Definição: Estação do ano é uma das quatro subdivisões do ano baseadas em padrões 

climáticos. São elas: Primavera, Verão, Outono e Inverno. 

Como são formadas as estações do ano: A Terra, como todos os outros planetas do 

nosso sistema solar, gira em torno do sol – Movimento de translação- descrevendo uma órbita 

elíptica no sentido contrário aos ponteiros do relógio (Sentido direto). 



110 

Translação: O Período de translação, ou seja, tempo necessário para a Terra 

completar uma volta ao Sol é de 365 dias. 

Curiosidade: O período de translação da Terra é de 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 

anos estas 6 horas restantes totalizam um dia e neste ano o mês de fevereiro tem 29 dias, de 

modo a acertar o calendário. O ano de 366 dias chama-se ano bissexto 

O eixo imaginário da Terra que atravessa os polos não é perpendicular ao plano da 

órbita: este apresenta uma inclinação de aproximadamente 23,5º como podemos ver na Figura 

abaixo. Esta inclinação nunca varia durante todo o ano. Como esta não varia, as regiões da 

Terra que recebem a luz solar perpendicularmente não são sempre as mesmas. 

 

Figura 6.3.2.1 - Regiões da Terra recebendo diferentes iluminações durante o ano 

 
Fonte:<eslestudarefixe.files.wordpress.com/2012/02/movimentos-terra1.ppt> Acesso 25 ago. 2013. 

 

 

Assim, durante o movimento de translação da Terra, cada região vai receber diferentes 

quantidades de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das diferentes estações do 

ano. Podemos concluir que As estações do Ano são consequência da inclinação de 23,5° do 

eixo da Terra em relação ao plano da trajetória do planeta.  

Quando a Terra completa uma translação, passa por todas as posições, ou seja, por 4 

estações do ano como na Figura 6.3.2.2. 
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Figura 6.3.2.2 - As quatro estações do ano 

 
Fonte: < eslestudarefixe.files.wordpress.com/2012/02/movimentos-terra1.pptx  > Acesso 25 ago. 2013. 

 

Primavera: É tipicamente associada ao reflorescimento da flora e da fauna terrestres. 

A Primavera do hemisfério norte é chamada de "Primavera boreal" e a do hemisfério sul é 

chamada de "Primavera austral". A "Primavera boreal", no Hemisfério Norte, tem início em 

21 de março e termina em 21 de junho. A "Primavera austral", no Hemisfério Sul, tem início a 

23 de setembro e termina a 21 de dezembro. 

Esta se caracteriza pelo aumento da duração dos dias e das temperaturas. Neste 

equinócio o dia e a noite tem igual duração. 

Verão: Neste período, as temperaturas permanecem elevadas e os dias são longos. 

Geralmente, o verão é também o período do ano reservado às férias.  

O verão do hemisfério norte é chamado de "verão boreal", e o do hemisfério sul é 

chamado de "verão austral". O "verão boreal" tem início com o solstício de verão do 

Hemisfério Norte, que acontece cerca de 21 de Junho, e termina com o equinócio de Outono 

nesse mesmo hemisfério, por volta de 23 de Setembro. O "verão austral" tem início com o 

solstício de verão do Hemisfério Sul, que acontece cerca de 21 de Dezembro, e finda com o 

equinócio de outono, por volta de 21 de Março nesse mesmo hemisfério. 

Outono: É caracterizado por queda na temperatura, e pelo amarelar das folhas das 

árvores, que indica a passagem de estações (exceto nas regiões próximas ao equador). 

O Outono do hemisfério norte é chamado de "Outono boreal", e o do hemisfério sul é 

chamado de "Outono austral". O "Outono boreal" tem início, no hemisfério norte, a 22 ou 23 

de Setembro e termina a 21 ou 22 de Dezembro. O "Outono austral" tem início, no hemisfério 

sul, a 20 de Março e termina a 20 ou 21 de Junho. 

                                                         

                                                          

     

Primavera 

Outono Inverno 

Verão 
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Inverno: O inverno é caracterizado, principalmente, pelas baixas temperaturas. 

Durante a estação, várias espécies de animais, principalmente de pássaros, migram para outras 

regiões mais quentes. Outros animais, como ursos, hibernam nesse período, reduzindo 

grandemente sua atividade metabólica. Em muitas regiões, pode ocorrer a incidência de neve 

e geadas. As noites são mais longas que os dias nas regiões onde é inverno, visto que a 

incidência de raios solares é menor nessa porção da Terra. Durante essa estação do ano, várias 

espécies de aves migram para outros locais com o intuito de fugir do frio. 

O inverno do hemisfério norte é chamado de "inverno boreal", e o do hemisfério sul é 

chamado de "inverno austral". O "inverno boreal" tem início com o solstício de inverno no 

hemisfério norte, que ocorre por volta de 21 de dezembro, e termina com o equinócio de 

primavera, que acontece perto de 20 de março nesse mesmo hemisfério. O "inverno austral" 

tem início com o solstício de inverno no hemisfério sul, que ocorre por volta de 21 de junho, e 

termina com o equinócio de primavera, que acontece perto de 23 de Setembro nesse mesmo 

hemisfério. 

As estações ocorrem de forma diferente nos hemiferios então quando os raios solares 

incidem perpendicularmente num hemisfério, incidem obliquamente no outro. Razão pela 

qual as estações do ano são sempre opostas nos dois hemisférios (norte e sul). 

Sucessão de dias e noites: Para além da Terra se movimentar á volta do Sol, esta 

também gira sobre si mesma, em torno do seu eixo imaginário no sentido direto: movimento 

de rotação. O tempo que a terra leva a completar uma volta sobre si mesma é de 24h. Graças 

a este movimento, as regiões da Terra iluminadas pelo Sol alternam ciclicamente: quando 

uma face está iluminada, a outra está na escuridão. 

Assim, se considerares um determinado local, verificas que á medida que a Terra roda 

este é alternadamente iluminada e não iluminado, numa sequência de dias e noites. 

Movimento aparente do Sol: No dia a dia, temos a impressão que o Sol é que se 

move em torno da Terra, aparecendo de manhã a este, percorrendo o céu ao longo do dia e 

desaparece ao fim da tarde a oeste. Mas isto acontece apenas porque ao longo do dia a Terra 

gira no sentido oposto de oeste para este, criando a ilusão do movimento aparente do sol, veja 

Figura 6.3.2.3. 
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Figura 6.3.2.3 - Movimento aparente do Sol. 

 
Fonte: < eslestudarefixe.files.wordpress.com/2012/02/movimentos-terra1.pptx  > Acesso 25 ago. 2013 

 

Solstício e equinócios 

O eixo de rotação da terra (movimento da terra em torno dela mesma) possui uma 

posição fixa que está ligeiramente inclinada em 23,5º em relação ao eixo de translação da 

terra (movimento da terra em torno do sol). 

Isto faz com que em determinada época do ano, a luz solar incida com maior 

intensidade sobre o hemisfério norte e, na outra parte do ano, incida com maior intensidade 

sobre o hemisfério sul, caracterizando o chamado solstício. 

Da mesma forma, ocorre que em determinada época, a luz solar incide de maneira 

igual sobre os dois hemisférios, caracterizando o equinócio. 

Solstício: [Do latim: solstitiu = Sol Parado]: São correspondentes aos extremos 

máximos do deslocamento do Sol, o qual inverte o seu sentido de deslocamento, portanto o 

Sol precisa parar seu movimento para retornar.  

Equinócios: [Do latim: aequinoctiu = noite igual; aequale = igual + nocte = noite]: 

Corresponde ao ponto médio do intervalo de deslocamento, instante no qual o intervalo de 

duração do período de claridade se iguala ao de escuridão. 

Pontos Cardeais: A necessidade de localizar-se e orientar-se no espaço geográfico é 

de grande relevância para o homem e suas atividades em diferentes períodos da humanidade. 

Pontos cardeais correspondem aos pontos básicos para determinar as direções e são 

concebidos a partir da posição na qual o Sol se encontra durante o dia. Os quatro pontos são: 

Norte (sigla N), denominado também de setentrional ou boreal; Sul (S), chamado igualmente 

de meridional ou austral; Oeste (O ou W), conhecido também como ocidente ou poente; e 

Leste ou Este (E ou L) intitulado de oriente, Nascente ou Levante. 
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Pontos Colaterais: Os pontos cardeais não são suficientes para nos orientarmos 

precisamente sobre a superfície da Terra e, por isso, é necessário utilizarmos também os 

pontos colaterais, que se situam entre dois pontos cardeais. Sudeste (entre sul e leste e sigla - 

SE), Nordeste (entre norte e leste - NE), Noroeste (entre norte e oeste - NO) e Sudoeste (entre 

sul e oeste - SO). 

Pontos subcolaterais: Existem ainda maneiras mais precisas de orientação, oriundas 

dos pontos cardeais e colaterais. Nesse caso, refere-se aos pontos subcolaterais que se 

encontram no intervalo de um ponto cardeal e um colateral, que totalizam oito pontos. São 

eles: norte-nordeste (sigla NNE), norte-noroeste (NNO), este-nordeste (ENE), este-sudeste 

(ESE), sul-sudeste (SSE), sul-sudoeste (SSO), oeste-sudoeste (OSO) e oeste-noroeste (ONO). 

Veja a figura 6.3.2.4 

 
Figura 6.3.2.4 - Rosa-dos-ventos mostrando a abreviatura dos pontos cardeis, colaterais e subcolaterais. 

 
Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_dos_ventos.> Acesso 30 ago. 2013. 

 

As Fases da Lua 

À medida que a Lua viaja ao redor da Terra ao longo do mês, ela passa por um ciclo 

de fases, durante o qual sua forma parece variar gradualmente. O ciclo completa dura 

aproximadamente 29,5 dias. 

As fases da Lua correspondem aos diferentes aspectos com que esta se apresenta no 

céu ao longo das noites e dos “dias claros” de um mês. Isso não é devido à projeção da 

sombra da Terra na Lua, como alguns podem pensar. Mas sim, devido à visualização que 

temos da Lua conforme ela orbita em torno da Terra (posição relativa entre a Lua, Terra e 

Sol). A fase da Lua é um fenômeno astronômico de observação simultânea para todo o globo 

terrestre (quando a Lua cheia é vista do Brasil, ela é também vista como tal em Portugal). 
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Lua Nova: Nesta fase, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ela fica na sua maior 

parte, ou completamente, invisível para nós. 

• A face iluminada não pode ser vista da Terra; 

• A Lua está na mesma direção do Sol, e, portanto está no céu durante o dia; 

• A Lua nasce » 6h e se põe » 18h. 

Quarto Crescente: O crescimento, ou Quarto Crescente da Lua, é o rebordo do lado 

direito da Lua. Aparece cerca de três dias após a Lua Nova. 

• Metade do disco iluminado pode ser visto da Terra. Vista do hemisfério sul da 

Terra; 

• A forma da Lua lembra a letra C (vista do hemisfério norte lembra a letra D); 

• Lua e Sol, vistos da Terra, estão separados de 90°; 

• A Lua nasce » meio-dia e se põe » meia-noite. 

Lua Cheia: A Lua Cheia parece perfeitamente redonda porque podemos ver um lado 

inteiro dela, iluminado pela luz solar. 

• Toda a face iluminada da Lua está voltada para a Terra; 

• A Lua está no céu durante toda a noite, com a forma de um disco; 

• Lua e Sol, vistos da terra, estão em direções opostas, separados de 180°, ou 

12h; 

• A Lua nasce » 18h e se põe » 6h do dia seguinte. 

Quarto minguante: O Quarto Minguante aparece quando só metade da Lua é visível, 

cerca de uma semana após a Lua Cheia. 

• Metade do disco iluminado pode ser visto da Terra, como em Quarto-

Crescente; 

• Vista do hemisfério sul da Terra, a forma da Lua lembra a letra D (vista do 

hemisfério norte lembra a letra C); 

• A Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado leste; 

• A Lua nasce » meia-noite e se põe » meio-dia. 

Os Eclipses 

Definição de eclipse: Define-se como o fenômeno em que um astro deixa de ser 

visível, totalmente ou em parte, ou pela interposição de outro astro entre ele e o observador, 

ou porque, não tendo luz própria, deixa de ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de 

outro astro. Na Astronomia, eclipsar significa esconder, encobrir, ou interceptar a luz vinda 

de um astro. 
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 Um pouquinho da história do eclipse para os povos antigos 

No Egito Antigo, os eclipses do Sol eram explicados como sendo ataques de uma 

serpente ao barco que transportava o Sol pelo céu. Os antigos chineses costumavam observar 

sistematicamente os fenômenos celestes. Registraram e previram diversos eclipses. Pensavam 

que um imenso dragão estivesse engolindo o Sol durante um eclipse solar. Então, fazia muito 

barulho para assustar o dragão e o Sol sempre reaparecia (nunca falhava!). 

Tipos de Eclipses: O Sol é uma fonte luminosa extensa. Tanto a Lua como a Terra 

projeta no espaço uma sombra em forma de um cone, cuja base é o próprio corpo, e uma 

penumbra. O cone de sombra situa-se interno à penumbra.  

Por definição, o cone umbral não recebe luz solar alguma e a penumbra não recebe luz 

de todos os pontos do disco solar.  

No entanto, para a Terra, que possui uma camada de ar ao seu redor, os limites do 

cone de sombra e da penumbra não são bem determinados. A luz do Sol é espalhada quando 

atravessa a atmosfera terrestre. O mesmo não ocorre para a Lua. 

Os eclipses lunares somente ocorrem quando a Lua está na fase cheia. Num eclipse da 

Lua, ela percorre a penumbra e/ou a sombra da Terra. Apenas poderão ser observados do 

hemisfério da Terra onde é noite. 

Eclipses Lunares: Só acontecem na fase Cheia da Lua, são 3 tipos: 

• Penumbral: Lua está somente na penumbra da Terra. 

• Parcial: Parcialmente imersa na umbra e o restante na penumbra da Terra. 

• Total: Lua inteiramente imersa na umbra da Terra. 

Eclipses Solares: Só acontecem na fase Nova da Lua, são 3 tipos: 

• Anelar: Lua está no ponto mais distante de sua órbita. Seu diâmetro aparente 

torna-se menor que o do Sol. 

• Parcial: Parte do disco solar está “escondido” pela Lua. 

• Total: Disco inteiro do Sol está atrás da Lua. 

 

Por que não há eclipses da Lua e do Sol em todos os meses, já que os eclipses 

lunares ocorrem na fase cheia da Lua e os solares na fase nova?  

A resposta é que os planos das órbitas da Terra (em torno do Sol) e da Lua (em volta 

da Terra) não são os mesmos. Se as trajetórias da Lua e da Terra ficassem num mesmo plano, 

todo mês haveria eclipses do Sol e da Lua. O eixo do cone da sombra terrestre situa-se no 

plano orbital da Terra. A inclinação entre o plano da órbita lunar e o plano da eclíptica é de 
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aproximadamente 5º,2´. Esse ângulo é pequeno mas não pode ser desprezado. Na distância 

em que a Lua se encontra, ela frequentemente está fora do plano da órbita da Terra. Os 

eclipses só acontecem quando a trajetória da Lua atravessa a eclíptica quando da ocasião das 

fases nova ou cheia. 

Ocorrem no mínimo 2 eclipses por ano (que são solares) e, no máximo, 7 eclipses por 

ano: 2 lunares e 5 solares, ou 3 lunares e 4 solares. A cada 18 anos aproximadamente, todos os 

eclipses acontecem com a mesma regularidade. Esse intervalo de tempo é denominado de 

Período de Saros, quando ocorrem 41 eclipses do Sol e 29 eclipses da Lua. 

Embora os eclipses lunares sejam menos frequentes em número, a visualização desse 

tipo de eclipse a partir de qualquer ponto da Terra é facilitada em função de que basta ter a 

Lua acima do horizonte para podermos observá-lo (além de um céu sem nuvens obviamente) 

 

 

6.3.3 Resumo Da Palestra 03  

 

 

 Na palestra 03 foi apresentado aos alunos o tema Origem do telescópio e suas 

principais descobertas, os tópicos abordados foram: O que é um Telescópio? O objetivo do 

Telescópio; Sistema óptico de lentes; Diferentes classes de Telescópio; O que constelação? 

Origem das Constelações; a história da Origem do Telescópio; Telescópio refletor; Telescópio 

Refrator: Famosos Telescópios; Os maiores Telescópios do mundo; Telescópio Espacial 

Hubble. 

 

 

Um breve resumo da Palestra apresentada: 

O que é um telescópio? É um instrumento que permite estender a capacidade dos 

olhos humanos de observar e mensurar abjetos longínquos.  

Seu objetivo é aproximar a imagem do objeto, isto é, aumentar o ângulo subtendido 

pela imagem, de modo que o objeto pareça maior. 

A principal característica de um telescópio astronômico não é seu poder de ampliação, 

mas sua capacidade de coletar luz, o que depende do tamanho da objetiva. Quanto maior a 

objetiva, mais clara é a imagem. 
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Sistema Óptico de Lentes: formado pela objetiva (sistema óptico principal) e pela 

ocular. 

• Objetiva – responsável por captar luz e formar uma imagem real e invertida do 

objeto a observar. 

• Ocular – lente que amplifica a imagem produzida pela objetiva. 

Diferentes Classes de Telescópio: 

• Refrator: objetiva formada por uma lente; 

• Refletor: objetiva formada por um espelho; 

• Catadióptrico: objetiva formada por lentes e espelhos. 

Definição de constelação: Antes da década de 30, as constelações eram definidas 

como agrupamentos de estrelas na esfera celeste que, imaginariamente, formavam figuras de 

personagens como pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos.  

Este conceito passou a ser inconveniente para o progresso científico do século XX. Em 

1930, Eugène J. Delporte propôs um novo conceito de constelação. Este foi adotado pela IAU 

(International Astronomical Union - União Astronômica Internacional) e continua em vigor 

até hoje, o qual determina que constelação é a divisão da esfera celeste, geometricamente, em 

88 regiões ou partes.  

Origem das constelações: O ser humano desde a antiguidade possui curiosidade a 

respeito do céu estrelado. Isto é evidenciado em inscrições e construções antigas. O céu era 

visto com certo espanto, receio, admiração e respeito.  

O desconhecimento das causas científicas dos fenômenos astronômicos instigava o ser 

humano a destinar valores divinos aos astros celestes. 

As constelações foram inventadas pelo ser humano. Cada povo e tribo possuíam suas 

próprias constelações. Às vezes, coincidia que quase o mesmo conjunto de estrelas tinha 

nome e significado diferentes para povos diferentes.  

Guardar a forma ou a localização dessas figuras no céu não era um trabalho fácil, e 

assim, criavam mitos e histórias sobre as constelações.  Com o tempo, os povos perceberam 

que as constelações podiam ser úteis. Era possível identificar os períodos de caça, agricultura 

e pesca. Serviam para determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima.  Foram 

feitos calendários inspirados nos fenômenos celestes (como os períodos lunares e solares). 

 

História do Telescópio: Hans Lippershey, um fabricante de lentes, construiu em 1608 

o primeiro instrumento para a observação de objetos à distância: o telescópio. O conceito que 
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desenvolveu era a utilização desse tubo com lentes para fins bélicos e não para observação do 

céu. 

A notícia da construção do tubo com lentes por Lippershey espalhou-se rapidamente e 

chegou até o astrônomo italiano Galileu Galilei, que, em 1609, apresentou várias versões do 

aparelho feitas por ele mesmo a partir de experimentações e polimento de vidro.  

As descobertas de Galileu: Galileu logo apontou o telescópio para o céu noturno, 

sendo considerado o primeiro homem a usar o telescópio para investigações astronômicas. O 

telescópio de Galileu também é conhecido por luneta. 

• Descobriu que a via láctea é composta de uma miríade de estrelas. 

• Descobriu ainda as manchas solares, as crateras e montanhas da Lua, os anéis 

de Saturno, os quatro maiores satélites de Júpiter e as fases de Vênus. 

• Foi somente após estas descobertas que Galileu passou a defender abertamente 

o modelo heliocêntrico proposto por Copérnico. 

 

Telescópio Refletor: É um telescópio óptico que usa uma combinação de espelho 

curvo e plano para refletir a luz e formar uma imagem.  

O primeiro refletor foi feito em 1616, pelo monge italiano Niccolo Zucchi, mas sua 

dificuldade em fazer o espelho côncavo e a falta de meios em ver a imagem sem bloquear o 

espelho fizeram-no desistir da ideia.  

Mais de 50 anos se passaram até o cientista britânico Sir Isaac Newton implementar o 

primeiro refletor em 1670. Construiu um “telescópio refletor”, o tradicional telescópio de dois 

espelhos é conhecido como telescópio newtoniano. Isaac Newton mudou o plano de 

construção dos telescópios substituindo suas lentes por espelhos, visando resolver o problema 

da aberração cromática. 

Telescópio Refrator: Também chamado de Luneta ou Luneta astronômica, é um tipo 

de telescópio. É um aparelho de refração, para a observação de objetos distantes.  

Possui, como o microscópio, duas lentes convergentes, a objetiva, com grande 

distância focal e a ocular.  

Em sumo, a objetiva forma a imagem sobre seu foco e esta imagem vai servir como 

objeto para a ocular que fornece a imagem final do sistema, que é virtual e invertida. 
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Os Telescópios atuais: A partir daí, ainda hoje, vários detalhes têm sido incorporados 

a esses dois tipos de telescópios, objetivando a obtenção de melhores imagens e facilidades de 

observação.  

Quase todos os telescópios profissionais atuais são refletores, porém, com uma 

modificação proposta em 1672 por um francês de nome Cassegrain. No telescópio 

Cassegraniano a imagem é formada atrás do espelho principal; isso graças ao espelho 

secundário, convexo, que reflete a luz que lhe incide, para trás do espelho principal, passando 

por um orifício em seu centro. 

 

 Algumas descobertas usando os telescópios 

Ano de 1781: O alemão William Herschel descobriu o planeta Urano com um 

telescópio de reflexão feito à mão. Em 1787 descobriu dois satélites de Urano. 

Também observou e catalogou inúmeras estrelas e desenvenvolveu conhecimentos 

sobre a constituição da Galáxia. Ao todo William Herschel construiu 400 telescópios. 

Ano de 1845: O astrônomo irlandês William Parsons, também conhecido como Lorde 

Rosse, concluiu a construção de seu telescópio de reflexão popularmente conhecido como o 

“Leviatã de Parsonstown” na Irlanda. Com seu espelho de 1,8 m de diâmetro, o telescópio 

permitiu a Rosse descobrir a primeira nebulosa espiral, como mostra a Figura abaixo. 

 

Figura 6.3.3.1- Desenho de Lorde Rosse da primeira nebulosa espiral comparado com uma fotografia moderna 

 
Fonte: < www.ensinodefisica.net/3_fmc/Telescopios.ppt . > Acesso 15 mai. 2013. 

 

Ano de 1846: O astrônomo alemão Johann Gottfried Galle apontou o telescópio do 

observatório de Berlim para o ponto no céu onde cálculos sugeriam existir um planeta. Assim, 

o astrônomo descobriu o planeta Netuno. 
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No ano de 1923: Edwin Powell Hubble determina a distância até a nebulosa de 

Andrômeda, concluindo que esta estava localizada além dos limites da Via Láctea e que na 

realidade se tratava de uma galáxia independente. 

Ano de 1930: Trabalhando o Lowell Observatory nos Estados Unidos, o astrônomo 

americano Clyde Tombaugh descobriu Plutão, o menor e mais distante planeta do Sistema 

Solar, que recentemente foi reclassificado como planeta-anão. 

 

Telescópio Espacial Hubble 

Começou a ser pensado em 1977, mais construído em 1985, seu nome é em 

homenagem ao astrônomo norte-americano Edwin Hubble que, entre outras contribuições à 

ciência, descobriu a existência de novas galáxias e provou que o universo está em constante 

expansão. 

Devido alguns problemas, o Telescópio Hubble foi colocado em órbita pelo ônibus 

espacial Discovery em 24 abril de 1990 e desde então vem realizando registros do Universo 

com uma enorme riqueza de detalhes. Apresentando problemas desde o início, ele necessitou 

de reparos, o que ocorreu em órbita em 1993. 

A habilidade de observar as galáxias jovens com clareza de imagens e perguntar como 

elas foram formadas e mudaram com o passar do tempo, é sem dúvida uma das mais 

importantes contribuições do Hubble. O Hubble se tornou um instrumento básico na 

Astronomia Moderna. 

Como é o Hubble? 

A Figura 6.3.3.2 mostra o telescópio Hubble, que é um telescópio refletor com 2,40 

metros de diâmetro e contém instrumentação necessária para realizar vários tipos de 

observação. Além de fotografar os objetos e medir com grande precisão suas posições, o 

Hubble é capaz de "dissecar" em detalhes a luz que vem deles.  

O Hubble está em uma órbita baixa, a 600 km da superfície da Terra e gasta apenas 95 

minutos para dar uma volta completa em torno de nosso planeta. A energia necessária para o 

seu funcionamento é coletada por 2 painéis solares de 2,4 x 12,1 metros cada. A sua massa é 

de 11.600 kg. 
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Figura 6.3.3.2- Telescópio Hubble no espaço. 

 
Fonte:< http://www.apolo11.com/hubble_top_10.php > Acesso 15 mai. 2013. 

 

O sucessor do Hubble 

Em 2014: Está previsto o lançamento do sucessor do telescópio Hubble, o telescópio 

espacial James Webb.  

Com um espelho de 6,5 metros de diâmetro, ele terá metade do peso do Hubble e 

ficará em órbita a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Também, podemos observar o 

sucessor do Hubble, o Telescópio espacial James Webb com pode ser visto na Figura abaixo. 

 

Figura 6.3.3.3- O sucessor do Telescópio Hubble, o Telescópio espacial James Webb 

 
Fonte:< http://www.brasilescola.com/fisica/james-webb-sucessor-hubble.htm> Acesso 16 mai. 2013. 
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7 ANÁLISE E PERCENTUAL DOS DADOS OBTIDOS NAS ESCOLAS  

 

 

Apresentamos neste capitulo os dados, principais resultados e discussões de nossa 

pesquisa realizadas com os professores e alunos nas escolas. 

 

 

7.1 DADOS DA PESQUISA COM OS PROFESSORES 

 

 

Esta pesquisa foi feita com cinco professores das escolas de ensino médio que 

ministram a disciplina de Física citados anteriormente. Foi elaborado um questionário (Veja 

Apêndice A) com vinte perguntas. Não foram oferecidas opções de resposta. Fizemos um 

percentual das respostas mais comuns a todos. Parte desta pesquisa foi citada no Trabalho de 

Conclusão de Curso para obtenção do Titulo de Licenciada em Física pela Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR, da acadêmica Aline Mariana Stiz. Após aplicar o questionário 

aos professores, obtivemos os seguintes resultados comparativos: 

 

 

Gráfico 7.1.1-Percentual de resposta da questão 1 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Nota-se no gráfico acima que apenas 40% dos professores possuem graduação em 

Física, e também 40% dos professores atuantes em Física possui graduação em áreas afins 

(Matemática). E 40% dos mesmos possui especialização em áreas afins como Informática na 

Educação e em Metodologia em Ensino Superior e apenas 20% concluíram uma 

especialização na área de Física. 

Gráfico 7.1.2 -Percentual de resposta da questão 2. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos notar no gráfico acima que 60% dos professores mencionaram a falta de 

tempo e 40% mencionaram a falta de infraestrutura (falta de salas de vídeo, laboratório de 

informática e etc.), ou seja, recursos que os auxiliem em sala de aula. 

 

Gráfico 7.1.3 -Percentual de resposta da questão 3. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa-se no gráfico acima que 60% das escolas não possuem salas de laboratório 

móvel, multimídia ou uma sala específica para desenvolverem atividades experimentais com 

seus alunos, apenas 40% possuem. 
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Gráfico 7.1.4 -Percentual de resposta da questão 4. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota-se no gráfico acima que 100% dos professores não possui tempo disponível para 

elaborar uma aula com os experimentos. 

 

Gráfico 7.1.5 -Percentual de resposta da questão 5. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 7.1.6 -Percentual de resposta da questão 6. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que a grande maioria do professores em torno de 80% 

busca fazer essa correlação com o dia a dia do aluno com o intuito de mostrar aplicabilidade 

dos conteúdos discutidos em sala de aulas tornando o ensino de Física mais atrativo. No 

entanto 20% dizem que não utilizam, pois às vezes nem se lembra de algum exemplo. 

 

Gráfico 7.1.7 -Percentual de resposta da questão 7. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 7.1.8 - Percentual de resposta da questão 8. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pode-se notar no gráfico acima que os professores responderam com unanimidade que 

nenhuma das escolas os quais lecionam possuem experimentos para que os professores 

possam trabalhar conceitos de astronomia, e segundo os mesmos a falta de tempo os impede 

de fazê-los com materiais de baixo custo. 

 

Gráfico 7.1.9 -Percentual de resposta da questão 9. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos notar no gráfico acima que 80% dos professores responderam que as escolas 

nas quais lecionam não tem um acervo abrangente em livros de Física, e apenas 20% 

responderam que possuem acervo bibliográfico, no entanto de baixa abrangência e, ainda são  

livros didáticos. 
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Gráfico 7.1.10 - Percentual de resposta da questão 10. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verificou-se no gráfico acima que 60% dos professores tiveram a disciplina durante 

sua formação, e 40% não tiveram, pois os mesmos tem formação em áreas afins 

(Matemática). 

 

Gráfico 7.1.11 - Percentual de resposta da questão 11. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verificou-se no gráfico acima que 80% dos professores participaram de curso de 

capacitação em diversas áreas, como cursos de capacitação para ensino de matemática e 

química, curso de capacitação técnica em eletrônica e curso capacitação na área de 

experimental, sendo feito nas mais diversas instituições, sendo elas na PUC-SP, Escola 

eletrônica em Sergipe e na Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 
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Gráfico 7.1.12- Percentual de resposta da questão 12. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verificou-se no gráfico acima que 60% dos professores participaram em diversos 

locais como a UEL-PR, UFPR, e na semana das exatas na Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), e 20% não participaram ainda e 20% afirma que pretende participar. 

 
Gráfico 7.1.13 -Percentual de resposta da questão 13. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observou-se no gráfico acima que 80% dos professores responderam que buscam 
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devido a falta de tempo dos mesmos e acabam usando os experimentos de baixo custo 

confeccionados pelos alunos, e 20% não utilizam devido falta de tempo.  
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Gráfico 7.1.14 - Percentual de resposta da questão 14. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos observar no gráfico acima que 40% dos professores utilizam sim os 

experimentos, e também 40% utilizam resoluções de exercícios somente nas exemplificações 

de suas aulas. E 20% não utilizam material alternativo. 

 

Gráfico 7.1.15 - Percentual de resposta da questão 15. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Constatou-se no gráfico acima que os professores responderam com unanimidade que 

seria uma melhora bastante significativa, pois o diferente é inovador e traz ótimos benefícios. 
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Gráfico 7.1.16- Percentual de resposta da questão 16. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos observar no gráfico acima que 60% dos professores responderam que é 

devido a falta de base na matemática dos alunos e, também, dificuldades com a interpretação 

e da visualização dos conceitos físicos. E 40% atribuíram essa dificuldade a falta de interesse 

por parte dos alunos, falta de objetivo, falta de incentivo da família, e até mesmo a falta de 

infraestrutura na escola. 

 
Gráfico 7.1.17- Percentual de resposta da questão 17. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos observar no gráfico acima que a maioria dos professores em torno de 60% 

atribui essa dificuldade a aulas pouco didáticas, devido também a falta de utilização de 

recursos didáticos disponíveis na escola ou recursos didáticos elaborados pelo professor e 

20% ao pouco interesse dos alunos, e 20% não responderam o que lhes foi perguntado.  
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Gráfico 7.1.18- Percentual de resposta da questão 18. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pode-se notar no gráfico acima que 40% dos professores utilizam listas de exercícios e 

provas, e 60% dos professores não responderam quais são seus métodos de avaliação. 

 

Gráfico 7.1.19- Percentual de resposta da questão 19 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observou-se no gráfico acima que 80% dos professores concordam, mas dizem que 

não podem transferir toda a responsabilidade para a matemática, e 20% não responderam. 
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Gráfico 7.1.20- Percentual de resposta da questão 20 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verificou-se no gráfico acima que 40% sugere uma redução na carga horária de 

trabalho, para poderem aplicar esse tempo na elaboração de aula e experimentos. Oferecer 

oficinas e cursos sobre o Ensino de Física. E 40% sugere uma melhor infraestrutura nas 

escolas e 20% não responderam. 

 

 

 7.2 DADOS DA PESQUISA COM OS ALUNOS POR ESCOLA 

 

 

Apresentamos os dados de nossa pesquisa com os alunos por escolas  

 

 

7.2.1 E.E.F.M. Marcos Bispo da Silva 

 

 

Analise dos dados para a palestra 01 

40% 40%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Redução da Carga Horaria Melhor Infraestrutura Não responderam

20- Cite algumas sugestões, em sua opinião, que poderiam melhorar 
o Ensino de Física a nível de Ensino Médio no Estado de Rondônia. 



134 

Gráfico 7.2.1.1.- Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pode ser observado no gráfico 7.2.1.1 que somente 5,55% dos alunos responderam 

corretamente o que é um Sistema Solar, ou seja, que é um conjunto de planetas que giram em 

torno do Sol e 44,40% responderam que é o lugar onde se encontram todos os planetas e 

38,85% responderam que o lugar onde estão todas as coisas que existem e 11,20% não 

responderam. 

Gráfico 7.2.1.2- Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa- se no gráfico acima que, 77,80% dos alunos responderam que o Sol é uma 

estrela e 22,20 que é uma estrela o qual fornece luz e calor para toda a Via Láctea. 
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Gráfico 7.2.1.3: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota-se no gráfico acima 100% dos alunos souberam responder que são Primavera, 

verão, inverno e outono, no entanto 16,65% descreveram que sua formação é consequência da 

aproximação da Terra e do Sol e 83,35% não souberam explicar sua formação. 

 

Gráfico 7.2.1.4: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos notar no gráfico acima que 61,05% responderam que é a unidade de medida 

utilizada em astronomia e corresponde a distancia percorrida pela luz em um ano no vácuo, 

valor 300.000 km/s e 22,30% responderam que é uma unidade de medida utilizada em 

astronomia e 16,65% responderam que é o tempo que a Terra demora para dar a volta em 

torno do Sol. 
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Gráfico 7.2.1.5: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Observamos no gráfico acima que 5,55% não responderam a questão. 94,45% 

responderam que já ouviram falar sobre a Teoria do Big-Bang, mas somente 33,30% 

responderam que segundo a Teoria do Big-Bang tudo começou devido a uma grande explosão 

e 27,85% responderam que o Universo surgiu depois de uma explosão de uma bola maciça e 

33,30% responderam que a Teoria comprovou que todas as estrelas ou galáxias estão se 

afastando uma das outras. 
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Gráfico 7.2.1.6: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nota-se no gráfico acima que 100% dos alunos responderam a alternativa correta A  

(Primavera, Verão, Outono e Inverno).  

 
Gráfico 7.2.1.7: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que 100% dos alunos responderam a alternativa correta 

(B) da questão 2, ou seja, que as estações são formadas pelo movimento da Terra ao redor do 

Sol, assim, durante o movimento de translação da Terra, cada região vai receber diferentes 

quantidades de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das diferentes estações do 

ano. 

 

Gráfico 7.2.1.8: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Podemos observar no gráfico acima que 26,08% responderam que é o movimento do 

Sol e 21,74% responderam que é o Sol muito quente, e finalmente 52,18% a afirmativa 

correta D, ou seja que é o Sol parado. 
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Gráfico 7.2.1.9: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Podemos verificar no gráfico acima que 21,74% responderam que são horas diferentes 

e 78,26% responderam a alternativa B correta (Dias e noites iguais). 

 

Gráfico 7.2.1.10: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Notamos no gráfico acima que 8,70% dos alunos responderam que o eixo de 

inclinação da Terra é de 23,6º e 4,35% responderam que é 23,4º, e 82,60% responderam a 

alternativa correta C  que é 23,5º, e 4,35% responderam que é 23,3º. 
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Gráfico 7.2.1.11: Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Pode-se notar no gráfico acima que 8,70% responderam que é Norte, Sul, Leste ou 

Este e sudeste, e 13,04% responderam que é Norte, Sul, Este e Sudeste e 73,91% responderam 

de forma correta (alternativa D) Norte, Sul, Leste ou Este e Oeste, e 4,35% responderam  

Norte, Sul, Leste ou Nordeste e Sudeste. 

 

Gráfico 7.2.1.12: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Podemos observar no gráfico acima que 8,70% responderam que são Nova, Nova 

Crescente, Quarto Crescente e Cheia e 17,39% dos alunos responderam que é Nova, Quarto 

minguante, Minguante, Quarto Crescente e Cheia, e 73,91% dos alunos responderam 

corretamente (Alternativa D) que é Nova, Quarto Crescente, Cheia e Quarto minguante. 
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Gráfico 7.2.1.13: Percentual de respostas da questão 8 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa-se no gráfico acima que 8,70% dos alunos responderam que define-se como 

sendo a hora em que as nuvens cobre todo o céu, e 78,26% responderam corretamente 

(Alternativa C) que define-se como o fenômeno em que um astro deixa de ser visível, 

totalmente ou em parte, ou pela interposição de outro astro entre ele e o observador, ou 

porque, não tendo luz própria, deixa de ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de 

outro astro, e 13,04% define-se como sendo a hora em o Sol passa para a Lua a 

responsabilidade de iluminar a Terra. 

 

Gráfico 7.2.1.14: Percentual de respostas da questão 9 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que 82,60% responderam a alternativa correta A que é 

Eclipse Total e 8,70% responderam que é Eclipse Penumbral, e 8,70% responderam que é 

Eclipse anelar. 
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Gráfico 7.2.1.15: Percentual de respostas da questão 10 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

No gráfico acima observamos que 4,36% responderam que Sol e a Lua queriam ser 

um só para iluminar a Terra, e 47,82% responderam corretamente (Alternativa B) que é como 

sendo ataques de uma serpente ao barco que transportava o Sol pelo céu, e 47,82% 

responderam que é o Sol com medo do grande dragão que se escondia por traz das nuvens. 

 

 

Análise dos dados da palestra 03 

 

Gráfico 7.2.1.16: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pode ser observado no gráfico acima que 42,78% dos alunos responderam 

corretamente a questão (Alternativa D), e que em torno de 37,10% marcaram a alternativa que 

contém apenas o significado da palavra telescópio e 20,12% marcarão a alternativa que 
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continha seu objetivo que é aproximar a imagem do objeto, isto é, aumentar o ângulo 

subtendido pela imagem, de modo que o objeto pareça maior. 

 
Gráfico 7.2.1.17: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que houve 100% de acerto sobre a formação do sistema 

óptico de lentes de um telescópio, que é formado por objetiva e ocular. 

 

Gráfico 7.2.1.18: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

O gráfico acima mostra que ocorreu 100% de acerto sobre a classificação do 

telescópio, que é Refrator, Refletor e Catadióptrico. 
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Gráfico 7.2.1.19: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que 85,71% optaram pela alternativa correta C, que são 

88 constelações e 14,29%, não marcaram a alternativa correta. 

 

Gráfico 7.2.1.20: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se que no gráfico acima que 57,15% dos alunos marcaram a resposta correta 

B, contudo 28,57% marcaram a resposta que não é mais adotada pela IAU (International 

Astronomical Union - União Astronômica Internacional), e mais 14,28% dos alunos 

marcaram que constelação atualmente é um conjunto de estrelas brilhantes. 
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Gráfico 7.2.1.21: Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Ao observamos o grafico acima vemos que 71,43% marcaram a opção correta B, que 

afirma que podiam ser úteis para identificar os períodos de caça, agricultura e pesca, e para 

determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima. E 21,43% marcaram a 

alternativa em que eles usavam as constelações para suas histórias e mitos, e 7,14% marcaram 

a alternativa em que eles acreditam que usavam para diferenciar os povos e as tribos. 

 

Gráfico 7.2.1.22: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota-se que no grafico acima nota-se que 85,72% marcaram a alternativa errada, pelo 

fato de ainda acreditar que o fato de Hans Lippershey ter criado o primeiro telescópio para 

fins bélicos ele foi quem utilizou o mesmo para investigar o céu. E somente 7,14% marcaram 

corretamente que foi Galileu Galilei com a alternativa D, e outros 7,14% que marcaram a 

alternativa C que dizia que foi Nicolau Copérnico. 
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Gráfico 7.2.1.23: Percentual de respostas da questão 8 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Verifica-se que no grafico acima que quando foi questionado aos alunos qual era o 

modelo que Galileu defendia após suas descobertas, 42,86% respondeu corretamente, 

marcando a alternativa A (Heliocêntrico), e 50% marcaram a alternativa errada C que dizia 

ser Galileano, acredita-se que os mesmos associaram a resposta ao nome de Galileu. E de 

7,14% marcaram a alternativa D que em nada tinha ligação com o que foi perguntado, que 

dizia ser Newtoniano.  

 

Gráfico 7.2.1.24: Percentual de respostas da questão 9 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para a questão acima o grafico mostra que 57,15% responderam que ficou conhecido 

como Telescópio de Galilei. E 7,14% marcaram a alternativa que dizia que ficou conhecido 

como Telescópio de Cassegraniano que não tem nenhuma ligação com o que foi perguntado, e 

21,43% responderam corretamente a alternativa C que afirma que ficou conhecido como 
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Telescópio de Galileu ou Luneta, e 14,29% marcaram a alternativa que mencionava sobre 

tipos de telescópio. 

 

Gráfico 7.2.1.25: Percentual de respostas da questão 10 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nesta questão como mostra gráfico 7.2.1.25 foi perguntado qual o telescópio que 

captou as belas imagens mostradas no trabalho, e houve 100% de acertos dos alunos, todos 

marcaram a alternativa A que dizia ser Hubble. 

 

 

7.2.2 E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira 

Analise dos dados da Palestra 01 

Gráfico 7.2.2.1: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

100%

0% 0% 0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D

10 – Nas imagens mostradas neste trabalho, qual telescópio que captou 
estas imagens?

13%

65,20%

13% 8,80%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Correta Parcialmente correta Fora do contexto Não responderam

1 - O que é o Sistema Solar?



147 

Perguntado aos alunos o que é o sistema solar 13% responderam corretamente que é 

um conjunto de planetas que giram em torno do Sol, e 65,20% responderam que é vários 

planetas contidos num sistema, e 13% responderam fora do contexto dizendo que é os raios de 

uma Terra, e 8,8% não responderam a questão. 

 

Gráfico 7.2.2.2: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Como mostra o gráfico 7.2.2.2, 73,90% responderam corretamente o que é Sol, 

afirmando que o Sol é uma estrela, e 13% responderam que o Sol é uma estrela que ilumina a 

Terra e que transmite luz e vida, e 8,8% responderam que o Sol é a maior estrela do universo, 

e 4,30% não responderam a questão. 

 

Gráfico 7.2.2.3: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Questionado os alunos sobre as estações do ano e sua formação, vemos no gráfico 

acima 95,70% dos alunos responderam que são primavera, verão, outono e inverno, mas não 

sabiam explicar sua formação, e 4,30% responderam que a primavera, verão, outono e inverno 

e que o outono tem sua formação rosada, o inverno branco, a primavera azul e verão laranja. 

 

Gráfico 7.2.2.4: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

O gráfico nos mostra que 26,10% dos alunos responderam que um Ano-Luz é uma 

velocidade que a Luz percorre, e 52,20% responderam sei lá, e 21,70 não responderam. 

 

Gráfico 7.2.2.5: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Perguntado sobre a Teoria do Big-Bang, vemos que apenas 26,10% responderam 

corretamente dizendo que é sim já ouviram falar sobre essa teoria e que a mesma diz que o 

universo surgiu através de uma grande explosão que foi chamado de Big-Bang, e 21,70% 
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responderam que foi uma explosão que formou os planetas, e 4,70% respondeu que não 

acredita nesta teoria e não quer entende-las. 

 

 

Analise dos dados da Palestra 02 

 

Gráfico 7.2.2.6: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Verifica-se no gráfico acima que 100% dos alunos responderam corretamente quantos 

e quais são as estações do ano, que são 4, Primavera, Verão, Outono e Inverno. 

 

Gráfico 7.2.2.7: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

O gráfico acima nos mostra que 100% dos alunos responderam corretamente a questão 
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durante o movimento de translação da Terra, cada região vai receber diferentes quantidades 

de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das diferentes estações do ano. 

 

Gráfico 7.2.2.8: Percentual de respostas da questão 3 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observa-se no gráfico acima que 42,86% responderam que é o eclipse do Sol e 

57,14% optaram pela alternativa correta D, que afirma que é Sol parado. 

 

Gráfico 7.2.2.9: Percentual de respostas da questão 4 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nota-se no gráfico acima que 71,42% marcaram a alternativa correta B, que são dias e 

noites iguais, e 14,29% responderam que é o movimento da Terra e 14,29% responderam que 

é movimento do Sol. 
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Gráfico 7.2.2.10: Percentual de respostas da questão 5 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Analisando o gráfico acima observamos que 14,29% dos alunos responderam que o 

eixo de inclinação da Terra é de 23,6º e 14,29% responderam que é 23,4º, e 50% responderam 

corretamente a alternativa C que afirma que esse eixo é de 23,5º, e 21,42% responderam que 

23,3º. 

 

Gráfico 7.2.2.11: Percentual de respostas da questão 6 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Observando o gráfico 6 vemos que 14,29% responderam que é Norte, Sul, Leste ou 

Este e sudeste, e 14,29% responderam que é Norte, Sul, Este e Sudeste, e 57,13% marcaram a 

alternativa correta C que é Norte, Sul, Leste ou Este e Oeste, e 14,29% responderam que 

Norte, Sul, Leste ou Nordeste e Sudeste. 
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Gráfico 7.2.2.12: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Nota-se no gráfico acima que 28,58% responderam que são Nova, Nova Crescente, 

Quarto Crescente e Cheia e 35,71% dos alunos responderam que é Nova, Quarto minguante, 

Minguante, Quarto Crescente e Cheia, e apenas 35,71% dos alunos marcaram a alternativa 

correta D, que é Nova, Quarto Crescente, Cheia e Quarto minguante. 

 

Gráfico 7.2.2.13: Percentual de respostas da questão 8 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Observa-se no gráfico da questão 8 que 7,14% dos alunos responderam que define-se 

como sendo a hora em as nuvens cobre todo o céu, e que 92,86% optaram pela alternativa 

correta C, que define-se como o fenômeno em que um astro deixa de ser visível, totalmente 

ou em parte, ou pela interposição de outro astro entre ele e o observador, ou porque, não tendo 

luz própria, deixa de ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de outro astro. 
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Gráfico 7.2.2.14: Percentual de respostas da questão 9 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
No gráfico acima observamos que 71,43% dos alunos optaram pela alternativa correta 

A, que é Eclipse Total e 7,14% responderam que é Eclipse Parcial e 14,29% responderam que 

é Eclipse Penumbral, e 7,14% responderam que é Eclipse anelar. 

 

Gráfico 7.2.2.15: Percentual de respostas da questão 10 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Para questão 10 vemos no gráfico acima que 7,14% responderam que Sol e a Lua 

queriam ser um só para iluminar a Terra, e 71,43% marcaram a alternativa correta B, que 

afirma que os povos antigos acreditava-se que era ataques de uma serpente ao barco que 

transportava o Sol pelo céu, e 7,14% responderam que é o Sol com medo do grande dragão se 

escondia por traz das nuvens, e 14,29% responderam que o Sol simplesmente não aparecia 

naquele dia. 
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Analise dos dados da Palestra 03 

Gráfico 7.2.2.16: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Pode ser observado no gráfico acima a maioria dos alunos num total de 78,94% 

marcaram a alternativa errada A, que é seu objetivo é aproximar a imagem do objeto, isto é, 

aumentar o ângulo subtendido pela imagem, de modo que o objeto pareça maior, e 15,79% 

responderam que vem do Grego “Tele” = longe + Scopio = observar, e apenas 5,27% dos 

alunos optaram pela alternativa correta D, que afirma que é um instrumento que permite 

estender a capacidade dos olhos humanos de observar e mensurar objetos longínquos. 

 

Gráfico 7.2.2.17: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Como mostrado no gráfico da questão 2 a maioria dos alunos num total de 78,94% 

marcaram a alternativa correta B, que é formada pela objetiva e ocular, e 21,06% 

responderam é formando por Catadióptrico. 
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Gráfico 7.2.2.18: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Perguntado sobre a classificação dos telescópios, obtemos os resultados como mostra 

o gráfico 7.2.2.18 que 31,58% responderam que os telescópios se classificam em Refrator e 

Refletor, e 47,36% optaram pela alternativa correta B, que diz que os telescópios se 

classificam Refrator, Refletor e Catadióptrico, e 21,06% responderam que se classificam em 

Catadióptrico e Refrator. 

 

Gráfico 7.2.2.19: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

No gráfico acima vemos que 5,27% responderam que atualmente são conhecidas 38 

constelações, e 10,52% responderam que atualmente são conhecidas 58, e 84,21% 

responderam corretamente marcando a alternativa C, que são conhecidas 88 constelações. 
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Gráfico 7.2.2.20: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Analisando o gráfico acima vemos que 26,32% dos alunos responderam que é definida 

como agrupamentos de estrelas na esfera celeste que, imaginariamente, formavam figuras de 

personagens como pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos, e 42,10% marcaram a 

alternativa correta B, que diz que constelação é a divisão da esfera celeste, geometricamente, 

em 88 regiões ou partes, e 15,79% responderam que é É o formação de seres mitologicos no 

céu noturno, e 15,79% responderam que é um conjunto de estrelas super brilhantes. 

 

Gráfico 7.2.2.21: Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Na questão 6 vemos no grafico acima que 31,58% dos aluns responderam que é nos 

mitos e hístorias que eles contavam, e 63,15% optaram pela alternativa correta B, que afirma 

que é usado para identificar os períodos de caça, agricultura e pesca e serviam para determinar 
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a passagem do tempo, as estações do ano e o clima, e 5,27% responderam que é Para 

diferenciar os povos e as tribos. 

 

Gráfico 7.2.2.22: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

No grafico 7.2.2.22 observamos que 42,09% dos alunos responderam que é Hans 

Lippershey, e 5,27% responderam que foi Newton, e 26,32% responderam que foi Nicollau 

Copérnico e apenas 26,32% marcaram a alternatica correta D, que afirma que foi Galileu 

Galilei. 

 

Gráfico 7.2.2.23: Percentual de respostas da questão 8 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se no grafico acima que apenas 31,58% dos alunos marcaram a alternativa 

correta A, que é Heliocêntrico, e 15,79% responderam que é Geocentrico, e 42,10% 

responderam que é Galileano, e 10,53% responderam que é Newtoniano. 
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Gráfico 7.2.2.24: Percentual de respostas da questão 9 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Para a questão acima o grafico 7.2.2.24 mostra que 47,36% responderam que ficou 

conhecido com Telescópio de Galilei, e 47,36% responderam corretamente o que lhes foi 

perguntado, que ficou conhecido como Telescópio de Galileu ou Luneta, e 5,28% 

responderam que ficou conhecido como Telescópio refrator-refletor.  

 

Gráfico 7.2.2.25: Percentual de respostas da questão 10 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nesta questão como mostra gráfico acima observamos que a maioria num total de 

52,63% optaram pela alternativa correta A, que diz que é o telescópio Hubble, e 5,27% 

responderam que é o telescópio keck, e 42,10% responderam que é o telescópio newtoniano. 
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Analise dos dados da Palestra 01 

 

Gráfico 7.2.3.1: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Pode ser observado no gráfico acima que somente 7,70% dos alunos responderam 

corretamente o que é um Sistema Solar, que é um conjunto de planetas que giram em torno do 

Sol e 69,23% responderam que é apenas um conjunto de planetas, e 23,07% responderam que 

é o Universo onde todos os planetas encontramos. 

 

Gráfico 7.2.3.2: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Foi questionado aos alunos o que é Sol e o gráfico acima nos mostra que 76,93% 

responderam corretamente que o Sol é uma estrela, e 23,07% responderam que o Sol é uma 

estrela principal. 
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Gráfico 7.2.3.3: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

O gráfico 7.2.3.3 mostra que 100% dos alunos responderam que as estações do ano 

são primavera, verão, outono e inverno, no entanto não sabiam explicar sua formação. 

 

Gráfico 7.2.3.4: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se que no gráfico acima que 23,07% dos alunos responderam corretamente 

dizendo que é a distância percorrida na velocidade da Luz de 300.000 km/s no vácuo, e 

69,23% dos alunos responderam que é uma velocidade de 300.000 quilômetros, e 7,70% dos 

responderam que é 300.000 km/s no vácuo. 
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Gráfico 7.2.3.5: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se que no gráfico acima que 23,07% dos alunos responderam que sim, e que 

essa teoria diz que o Universo surgiu de uma grande explosão, e 23,07% responderam que se 

trata de um grande explosão, e 53,86% responderam que os planetas eram muito pertos e 

dividiam a mesma densidade, temperatura e com isso houve a explosão onde surgiu a 

formação da órbita. 

 

 

Analise dos dados da Palestra 02 

 

Gráfico 7.2.3.6: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nota-se no gráfico da questão 1 que a maioria dos alunos em torno de 91,67% optaram 

pela alternativa correta A, que são 4, Primavera, Verão, Outono e Inverno, e 8,33% 

responderam que são 4, Outono, Verão, Outono e Inverno. 

 

Gráfico 7.2.3.7: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se que no gráfico acima que 8,33% dos alunos responderam que são formadas 

através das mudanças no clima, e 91,67% marcaram a alternativa correta B, que diz que as 

estações são formadas pelo movimento da Terra ao redor do Sol, assim, durante o movimento 

de translação da Terra, cada região vai receber diferentes quantidades de luz e calor ao longo 

do ano, levando à existência das diferentes estações do ano. 

 

Gráfico 7.2.3.8: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Verifica-se que no gráfico 7.2.3.8 que 8,33% dos alunos responderam que Solstício é o 

movimento do Sol e a maioria dos alunos num total de 91,67% marcaram a alternativa correta 

D, que é Sol parado. 

Gráfico 7.2.3.9: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 Nota-se que no gráfico da questão 4 que 75% dos alunos marcaram a alternativa 

correta B, que afirma que Equinócios é dias e noites iguais, e 25% responderam que é o 

movimento da Terra. 

 

Gráfico 7.2.3.10: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Verifica-se que no gráfico acima que 83,33% dos alunos responderam corretamente a 

questão 5 marcando a alternativa C, que afirma que esse eixo é de 23,5°, e que 16,67% 

responderam que esse eixo de 23,3°. 
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Gráfico 7.2.3.11: Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Nota-se que no gráfico da questão 6 que 100% dos alunos responderam corretamente a 

questão que é Norte, Sul, Leste ou Este e Oeste. 

 

Gráfico 7.2.3.12: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Verifica-se que no gráfico 7.2.3.12 que 33,33% responderam que são Nova, Nova 

Crescente, Quarto Crescente e Cheia, e que a maioria dos alunos num total de 66,67% 

optaram pela alternativa correta D, que é Nova, Quarto Crescente, Cheia e Quarto minguante. 

 

0% 0%

100%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D

6- Quais os pontos cardeais da Terra?

33,33%

0% 0%

66,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A B C D

7- Quais são as fases da Lua?



165 

Gráfico 7.2.3.13: Percentual de respostas da questão 8 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Nota-se que no gráfico da questão 8 que 100% responderam corretamente que define-

se como o fenômeno em que um astro deixa de ser visível, totalmente ou em parte, ou pela 

interposição de outro astro entre ele e o observador, ou porque, não tendo luz própria, deixa 

de ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de outro astro. 

 

Gráfico 7.2.3.14: Percentual de respostas da questão 9 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Verifica-se que no gráfico acima que 66,67% dos alunos marcaram a alternativa A, 

que é Eclipse Total e 16,67% responderam que é Eclipse Parcial e 16,67% responderam que é 

Eclipse Penumbral. 

0% 0%

100%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A B C D

8- Defina ecplise?

66,67%

16,67% 16,67%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A B C D

9 - Os eclipses lunares ocorremm somente na Lua cheia, sabendo 
disso qual é o nome do eclipse que ocorre quando a Lua esta 

inteiramente imersa na umbra da Terra?



166 

Gráfico 7.2.3.15: Percentual de respostas da questão 10 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 
Nota-se que no gráfico acima que 8,33% responderam que Sol e a Lua queriam ser um 

só para iluminar a Terra, e 75% dos alunos marcaram a alternativa correta C, que afirma como 

sendo ataques de uma serpente ao barco que transportava o Sol pelo céu e 16,67% marcaram a 

opção que diz que o Sol simplesmente não aparecia naquele dia. 

 

 

Analise dos dados da Palestra 03 

 
Gráfico 7.2.3.16: Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

Nota-se que no gráfico da questão 1 que 54,54% responderam que seu objetivo é 

aproximar a imagem do objeto, isto é, aumentar o ângulo subtendido pela imagem, de modo 

que o objeto pareça maior, e 9,10% responderam que vem do Grego “Tele” = Longe + Scopio 
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= observar, e apenas 36,36% dos alunos optaram pela alternativa correta D, que afirma ser um 

instrumento que permite estender a capacidade dos olhos humanos de observar e mensurar 

abjetos longínquos. 

  

Gráfico 7.2.3.17: Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se no gráfico acima que 9,10% dos alunos responderam que formado somente 

objetiva, e 63,63% responderam corretamente a questão marcando a alternativa B, que diz que 

formado pela objetiva e ocular, e 27,27% responderam que é somente ocular. 

 

Gráfico 7.2.3.18: Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se no gráfico 7.2.3.18 que 45,45% responderam que são classificados como 

Refrator e Refletor, e 45,45% dos alunos marcaram a alternativa correta B, que são formados 

por Refrator, Refletor e catadióptrico, e 9,10% responderam que são catadióptrico e refrator. 

9,10%

63,63%

27,27%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A B C D

2 - Como é formado o sistema optico de lentes de um telescópio?

45,45% 45,45%

0% 9,10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

A B C D

3 - Como são classificados os Telscópios?



168 

Gráfico 7.2.3.19: Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

Verifica-se no gráfico acima que 9,10% responderam que são conhecidas 38 

constelações, e 27,27% responderam que são 58, e 63,63% optaram pela alternativa correta C, 

que afirma que atualmente são 88 constelações. 

 

Gráfico 7.2.3.20: Percentual de respostas da questão 5 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se que no gráfico da questão 5 que 54,54% que são definidas como 

agrupamentos de estrelas na esfera celeste que, imaginariamente, formavam figuras de 

personagens como pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos, e apenas 36,36% dos 

alunos marcaram a alternativa correta B, que diz que Constelação é a divisão da esfera celeste, 

geometricamente, em 88 regiões ou partes, e 9,10% responderam que é um conjunto de 

estrelas super brilhantes. 
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Gráfico 7.2.3.21: Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Ao observamos o grafico acima vemos que 9,10% responderam são uteis nos mitos e 

hístorias que eles contavam, e que 90,90% responderam corretamente marcando a alternativa 

correta B, que afirma que serviam para identificar os períodos de caça, agricultura e pesca. 

Serviam para determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima. 

 

Gráfico 7.2.3.22: Percentual de respostas da questão 7 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se que no grafico da questão 7 que 18,18% dos alunos responderam foi Hans 

Lippershey, e 27,28% responderam que foi Newton, e 18,18% responderam foi Nicollau 

Copérnico, e 36,36% responderam corretamente marcando a alternativa D, que diz que foi 

Galileu Galilei. 
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 Gráfico 7.2.3.23: Percentual de respostas da questão 8 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 
Verifica-se que no grafico acima que 36,36% responderam corretamente a questão 

marcando a alternativa A, diz que esse modelo  é Heliocêntrico, e 18,18% responderam que é 

Geocentrico, e 36,36% responderam que é Galileano, e 9,10% responderam que é 

Newtoniano. 

 

Gráfico 7.2.3.24-Percentual de respostas da questão 9 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Para a questão acima o grafico 7.2.3.24 mostra que 45,45% responderam que ficou 

conhecido com Telescópio de Galilei, e 18,18% responderam que ficou conhecido como 

Telescópio de Cassagraniano,e apenas 9,10% optaram pela alternativa correta C, que ficou 

conhecido como Telescópio de Galileu ou Luneta, e 27,27% responderam que ficou 

conhecido como Telescópio refrator-refletor.  
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Gráfico 7.2.3.25: Percentual de respostas da questão 10 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Nesta questão como mostra gráfico acima observou-se que 81,82% dos alunos 

marcaram a alternativa correta A, que diz que é o telescópio Hubble, e 18,18% responderam 

que é o telescópio Keck. 

 

 

7.3 APRESENTAÇÕES GRÁFICAS DA COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS 

ALUNOS DOS SEGUNDOS ANOS DO ENSINO MEDIO DAS TRÊS ESCOLA 

PESQUISADAS 

 

 

Analise dos dados para a palestra 01 com o tema Astronomia e Astrofísica, 

obtivemos os seguintes resultados 
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Gráfico 7.3.1 – Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Podemos observar no gráfico acima que a maioria dos alunos das três escolas 

responderam parcialmente corretas, e a escola MBS em torno de 35% deram respostas fora do 

contexto. E, podemos observar também que o índice de respostas correta ficou abaixo de 

15%. 

Gráfico 7.3.2 - Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verifica-se no gráfico 7.3.2 que mais de 75% dos alunos das três escolas responderam 

corretamente, demostrando que realmente entenderam o que lhes apresentado e apenas em 

torno de 23% responderam parcialmente correta. 
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Gráfico 7.3.3 - Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se no gráfico acima que quase 100% dos alunos das três escolas sabiam explicar 

quais são as estações do ano, no entanto não sabiam explicar sua formação. 

 

Gráfico 7.3.4 - Percentual de respostas da questão 4 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pode-se verificar que no gráfico 7.3.4 que houve uma grande discrepância entre as 

respostas, ou seja, cerca de 61% dos alunos da escola MBS responderam corretamente a 

questão, cerca de 69% dos alunos da escola JG responderam parcialmente a questão  e cerca 

de 52% dos alunos da escola AF responderam a questão totalmente fora de contexto, sendo 

esta questão inserida no conteúdo discutidos em sala de aula. 
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Gráfico 7.3.5 - Percentual de respostas da questão 5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Notamos no gráfico da questão 5 que acima de 23% responderam corretamente a 

questão demonstrando que já ouviram falar dessa teoria e que sabem o que ela diz, e acima de 

20% a responderam forma parcial. E acima de 53 % responderam fora do contexto e também 

acima de 45% preferiram não responder essa questão. 

 

 

Analise dos dados para a palestra 02 com o tema Origem do Telescópio e suas 

principais descobertas, obtemos os seguintes resultados. 

 

 

Gráfico 7.3.6 - Percentual de respostas da questão 1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observa-se que no gráfico da questão 1 que acima de 90% dos alunos das três escolas 

responderam corretamente a questão marcando a alternativa correta A, que afirma que as 

estações do ano são, 4, sendo elas Primavera, Verão, Outono e Inverno e que apenas em uma 

das escolas os alunos responderam em torno de 8% a questão errada. 

Gráfico 7.3.7 - Percentual de respostas da questão 2 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico 7.3.7 que acima de 90% dos alunos das três escolas optaram 

pela alternativa correta B, que diz que as estações são formadas pelo movimento da Terra ao 

redor do Sol, assim, durante o movimento de translação da Terra, assim cada região vai 

receber diferentes quantidades de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das 

diferentes estações do ano, e que apenas uma das escolas os alunos responderam em torno de 

8% a questão errada. 

 

Gráfico 7.3.8 - Percentual de respostas da questão 3 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observa-se que no gráfico da questão 3 que acima de 50% dos alunos responderam 

corretamente a questão, que afirma que Solstício é Sol parado D, e percebemos que em torno 

de 8% dos alunos não entenderam o que é solstício. 

 

Gráfico 7.3.9 - Percentual de respostas da questão 4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico da questão 4 que acima de 70% dos alunos entenderam e 

optaram pela alternativa correta B, que afirma que Equinócios é dias e noites iguais, e apenas 

uma minoria em torno de 14% não associaram o que foram-lhe apresentado. 

 

Gráfico 7.3.10 - Percentual de respostas da questão 5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Percebe-se que no gráfico 7.3.10 que apenas duas das três escolas responderam acima 

de 50% a alternativa correta C da questão 5, que afirma que o eixo de inclinação da Terra é de 
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23.5º, e o mesmo nunca varia, e nota-se que na escola JG o índice de erro ficou acima de 

80%. 

 

Gráfico 7.3.11 - Percentual de respostas da questão 6 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico acima que apenas acima de 50% duas escolas responderam 

corretamente a questão 6 marcando a questão C, que diz que os esses pontos são Norte, Sul, 

Leste ou Este e Oeste, e 100% dos alunos da escola JG erraram a questão 

 

Gráfico 7.3.12 - Percentual de respostas da questão 7 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico da questão 7 que acima de 35% à 73% dos alunos das três 

escolas  responderam a alternativa correta D, que diz que as fases da Lua são Nova, Quarto 

Crescente, Cheia e Quarto minguante 
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Gráfico 7.3.13 - Percentual de respostas da questão 8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico que acima de 78% dos alunos das três escolas responderam 

a alternativa correta C da questão, que define como sendo fenômeno em que um astro deixa 

de ser visível, totalmente ou em parte, ou pela interposição de outro astro entre ele e o 

observador, ou porque, não tendo luz própria, deixa de ser iluminado ao colocar-se no cone de 

sombra de outro astro e em torno de 10% optaram pela alternativa incorreta. 

 

Gráfico 7.3.14 - Percentual de respostas da questão 9 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Observa-se que no gráfico 7.3.14 que acima de 60% dos alunos das três escolas 

responderam a alternativa correta A da questão que é Eclipse Total. 
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Gráfico 7.3.15 - Percentual de respostas da questão 10. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Pode-se observar que no gráfico da questão 10 acima de 47% dos alunos de duas 

escolas responderam a alternativa correta B, que afirma que eram explicados como sendo 

ataques de uma serpente ao barco que transportava o Sol pelo céu, e acima de 47% dos alunos 

da escola MBS e acima de 70% da escola AF responderam a alternativa incorreta. 

 

 

Analise dos dados para a palestra 03 com o tema As Estações do Ano, As Fases da 

Lua e os Eclipses, obtemos os seguintes resultados. 

 

 

Gráfico 7.3.16 - Percentual de respostas da questão 1 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observa-se que no gráfico acima que entre 5% e 42% dos alunos das três escolas 

optaram pela alternativa correta D, que afirma que é um instrumento que permite estender a 

capacidade dos olhos humanos de observar e mensurar abjetos longínquos, com uma margem 

acima de 20% os mesmos optaram pela alternativa incorreta A e C. 

 

Gráfico 7.3.17 - Percentual de respostas da questão 2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos observar que no gráfico 7.3.17 que acima de 60% a 100% dos alunos das três 

escolas optaram pela alternativa correta B da questão 2, que afirma que formado pela objetiva 

e ocular. 

Gráfico 7.3.18 - Percentual de respostas da questão 3. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se que no gráfico da questão que acima de 45% a 100% dos alunos das três 

escolas responderam a opção correta B da questão 3, que os telescópios são classificados 

como Refrator, Refletor e catadióptrico. 
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Gráfico 7.3.19 - Percentual de respostas da questão 4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se que no gráfico da questão 4 que acima de 80% dos alunos das escolas AF e 

MBS optaram pela alternativa correta C, que mostra que atualmente são conhecidas 88 

constelações, no entanto acima de 80% dos alunos da escola JG optaram pela alternativa 

incorreta B. 

 

Gráfico 7.3.20 - Percentual de respostas da questão 5 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se no gráfico acima que entre 36% a 57% dos alunos das três escolas optaram 

pela alternativa correta B que afirma que constelação é a divisão da esfera celeste, 

geometricamente, em 88 regiões ou partes, e que entre 26% a 54% optaram pelas alternativas 

incorretas. 
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Gráfico 7.3.21 - Percentual de respostas da questão 6 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos verificar que no gráfico acima que entre 60% a 90% dos alunos das três 

escolas optaram pela alternativa correta B, que afirma que eram uteis para identificar os 

períodos de caça, agricultura e pesca e também serviam para determinar a passagem do 

tempo, as estações do ano e o clima.  

 

Gráfico 7.3.22 - Percentual de respostas da questão 7 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Pode-se notar no gráfico acima que entre 26% a 36% dos alunos optaram pela 

alternativa correta D da questão 7, que foi Galileu Galilei, e em sua grande maioria optaram 

por uma das alternativas incorretas, sendo esta a opção que diz ser Hans Lippershey, o criador 

do telescópio mas par fins bélicos. 
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Gráfico 7.3.23 - Percentual de respostas da questão 8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Nota-se no gráfico acima que o percentual dos alunos das três escolas optaram por 

alternativas incorretas da questão 8 que ficou em torno de 10% para a alternativa D e entre 

36% a 50% na alternativa C e o índice de alunos que a optaram pela alternativa correta A 

Heliocentrismo ficou acima de 30% 

 

Gráfico 7.3.24 - Percentual de respostas da questão 9 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos observar no gráfico 7.3.24 que apenas em torno de 47% dos alunos da escola 

AF optaram pela alternativa correta C, que afirma que ficou conhecido como Telescópio de 

Galileu ou Luneta, e acima de 45% optaram pela alternativa incorreta A. 
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Gráfico 7.3.25 - Percentual de respostas da questão 10 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Verifica-se que no gráfico acima que o percentual de acerto desta questão ficou entre 

50% a 100% nas três escolas (alternativa A), que afirma ser o Hubble, ficando o percentual de 

alunos que optaram por alternativas incorretas nas três escolas abaixo de 45 %. 
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A seguir apresentamos a Média obtida no ENEM 2011 em Ciências da Natureza e 

Matemática pelas Escolas Privadas, Estaduais e Federal no Estado de Rondônia na cidade de 

Ji-Paraná. Podemos verificar que as três escolas citadas na nossa pesquisa como também as 

outras da cidade de Ji-Paraná encontram-se dentro da média do Governo Federal, ou seja, no 

mínimo de 400 pontos numa pontuação de 0 a 1000. 

 

Tabela 7.3.1: Média obtida no ENEM 2011 em Ciências da Natureza e Matemática pelas Escolas Privadas, 
Estaduais e Federal no Estado de RO na cidade de Ji-Paraná. 

ESCOLAS TIPO MÉDIA_CN MÉDIA_M 
Centro educacional São Paulo - Cedusp Privada 491,0583333 554,2666667 
Colégio Adventista de Ji-Paraná Privada 490,7384615 562,3846154 
E.E.E.M.Jovem Goncalves Vilela  Estadual 451,0614286 513,7271429 
E.E.E.F.M Aluízio Ferreira   Estadual 439,3393939 493,2151515 
E.E.E.F.M.Cel Jorge Teixeira de 
Oliveira Estadual 426,1458333 471,875 
E.E.E.F.M Goncalves dias  Estadual 467,0960784 507,3372549 
E.E.E.F.M Janete Clair  Estadual 426,6935484 441,8483871 
E.E.E.F.M Júlio guerra Estadual 434,3545455 478,738961 
E.E.E.F.M Lauro Benno Prediger   Estadual 413,9086957 459,4434783 
E.E.E.F.M Marcos Bispo da Silva Estadual 435,6916667 474,4683333 
E.E.E.F.M Rio Urupá  Estadual 443,5153846 488,0615385 
Escola Família agrícola Itapirema  Privada 477,1678571 509,2821429 
Iee Marechal Rondon  Estadual 443,8384615 482,1723077 
Instituto Federal de Educação Ciência e 
tecnologia de Rondônia campus Ji-
Paraná  Federal 511,720339 574,9932203 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

A Astronomia é uma ciência que fascina qualquer pessoa. Entender um pouco mais 

sobre o Universo, sobre nossa galáxia, nosso sistema solar e enfim como a Terra está contida 

neste conjunto além de ser muito interessante, abre novos horizontes para o pensamento 

humano. A Astronomia tem sido registrada desde a mais remota antiguidade como o objeto de 

maior curiosidade humana. Essa curiosidade influência a humanidade em todos os aspectos, 

desde o misticismo religioso até os mais apurados feitos tecnológicos existentes atualmente. 

Um fruto dessa curiosidade é o ser humano poder se desenvolver e crescer, pois por muito 

tempo os astros foram inatingíveis e para entendê-los o homem só dispunha da sua capacidade 

de observar e pensar.  

A Astronomia pode ser dividida em três partes, ou ramos de pesquisas: a Astronomia 

Clássica, a Astrofísica, e a Mecânica Celeste. Essas três áreas da Astronomia envolvem 

conceitos importantes na formação científica do aluno, já que faz parte de um dos temas 

propostos pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), os quais colocam como unidades 

temáticas a Terra e o Sistema Solar, o Universo e sua Origem, e a compreensão humana do 

Universo. Dessa maneira, o estudo da Astronomia pode ajudar a obter boa parte destes 

tópicos. Apesar de todas essas considerações, como foi visto nesta pesquisa, raras vezes o 

tema Astronomia é trabalhado em sala de aula de ensino médio, sendo que este assunto não 

deixa de ser tão importantes quanto os demais temas da área da física, pois a humanidade 

sempre teve o interesse de construir um conhecimento cientifico para entender a dinâmica do 

Universo. 

Podemos verificar, neste trabalho, como análise de nossos resultados que apesar da 

Astronomia ser uma das ciências mais antigas da humanidade e presente no nosso dia a dia 

em diversas áreas do conhecimento, pois ao se estudar o movimento de rotação e translação 

da terra ao redor do sol numa orbita elíptica relacionando com a formação das estações do ano 

e assim podemos correlacionar com geografia  buscando a interdisciplinaridade, pouco se 

discute esse tema. 

Inferiu-se nesta pesquisa que na maioria das escolas os professores resistem em buscar 

e utilizar recursos computacionais que possam exemplificar o tema; seja pela de tempo; seja 
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pela falta de laboratórios nas escolas e etc. Sendo assim, ainda se utilizam, como pode se 

observado nas respostas dos questionários dos alunos, que  os mesmos utilizam-se  de  

conceitos “populares” para explicar um fenômeno Físico observado no dia a dia.   

Inferiu-se nesta pesquisa que os professores responderam por unanimidade que 

nenhuma das escolas os quais lecionam possuem experimentos para que sejam desenvolvidos  

conceitos de astronomia, citando, novamente  a fala de tempo que os impede de fazê-los com 

materiais de baixo custo. 

Pode-se verificar, nesta pesquisa, que apesar de não serem discutidos conceitos de 

astronomia, devido aos fatores que citamos acima, em algumas questões referentes ao 

questionários aplicados aos alunos tivemos acertos acima de 50%. Esse alto percentual de 

acerto não condiz com a realidade de conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula, pois 

esta fortemente correlacionado com o fato que cada questionário era preenchido ao final de 

cada palestra. Se os questionários tivessem sido aplicados antes e ao final de cada palestra 

teríamos uma discrepância nos resultados.  

Finalmente, podemos concluir, nesta pesquisa que certos conteúdos discutidos em sala 

de aula, ou seja, as Leis de Newton e as Leis da Óptica Geométrica que estão diretamente 

relacionados com Conceitos de Astronomia, não é feito, por parte dos professores a 

correlação. Neste sentido a inserção de Conceitos de Astronomia correlacionado com os 

conteúdos discutidos em sala de aula serve como estímulo ao Ensino de Física. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PROFESSOR 

 

 

1. Qual a sua Formação Profissional? (Universidade e ano de formação). 

 

2. Qual a maior dificuldade enfrentada por você professor na preparação da sua 

aula? 

 

3. Sua escola possui laboratório móvel, multimídia ou uma sala específica para 

desenvolver atividades experimentais com seus alunos?  

 

4. Você possui tempo suficiente para preparar uma aula com experimentos, seja 

com materiais do laboratório ou de baixo custo?  

 

5. Você utiliza algum recurso computacional durante suas aulas? 

 

6. Você busca correlacionar a Física presente no dia a dia, com o conteúdo 

desenvolvido em sala de aula com seus alunos? 

 

7. Você trabalha, em suas aulas, conceitos relacionados à Astronomia?  

 

8. Sua escola possui algum experimento que possa trabalhar conceitos de 

Astronomia? 

 

9. Sua escola possui acervo bibliográfico abrangente na área de Física? 

 

10.  Durante a sua formação acadêmica foi oferecida alguma disciplina de 

Instrumentação no Ensino de Física? 

 

11. Você participa ou participou de algum curso de capacitação profissional? Se 

sim onde? 
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12. Você já foi ou pretende ir a reuniões, simpósios ou congressos ligados a 

pesquisa do Ensino de Física? Se sim, onde? 

 

13. Você busca materiais alternativos na elaboração de experimentos que 

exemplifiquem os conceitos Físicos desenvolvidos em sala de aula? Ou não tem tempo para a 

elaboração desse material? 

 

14. Caso você tenha tempo.  Você utiliza esse material alternativo para fixar e 

exemplificar os conteúdos trabalhados em sala de aula? 

 

15. Você acha que o rendimento da sua turma melhoraria ou poderia melhorar se 

você utilizasse recursos variados durante sua aula? 

 

16. Qual a maior dificuldade, em sua opinião, enfrentada pelos alunos na 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Física? 

 

17.  A que você atribui essa dificuldade? 

 

18. Quais são os seus métodos de Avaliação? 

 

19.  Você concorda (ou não) que a dificuldade apresentada pelos alunos com a 

Matemática, principalmente, com relação à Álgebra influência diretamente no rendimento 

desse aluno em relação à disciplina de Física? 

 

20. Cite algumas sugestões, em sua opinião, que poderiam melhorar o Ensino de 

Física a nível de Ensino Médio no Estado de Rondônia. 
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APÊNDICE B - QUESTIONARIO 1 

 

 

1) O que é o Sistema Solar? 

É formado por um conjunto de planetas onde o Sol se encontra no centro. 

 

2) O que é o sol? 

Sol é uma estrela. Todos os planetas do sistema solar giram ao seu redor e cada um 

com um período diferente. 

 

3) Quais são as Estações do Ano? Você sabe explicar sua formação?  

Primavera, Verão, Outono e Inverno. Pelo movimento da Terra ao redor do Sol, assim, 

durante o movimento de translação da Terra, cada região vai receber diferentes quantidades 

de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das diferentes estações do ano 

 

4) As distâncias no Espaço (Universo) são medidas em Ano-Luz.  O que é um 

Ano-Luz? 

Corresponde a distância percorrida pela luz em um ano (vácuo) de 300.000 km/s. 

 

5) Você já ouviu falar sobre a Teoria do Big-Bang?  Em caso afirmativo o 

que diz essa teoria?  

Em caso afirmativo: Defende a ideia que o Universo surgiu de uma grande explosão. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO 2 

 

 

1) Quantos e quais são as estações do ano? 

a) (x)4, Primavera, Verão, Outono e Inverno; 

b) ( ) 3,Verão, Outono e Inverno; 

c) ( ) 4, Outono, Verão, Outono e Inverno; 

d) ( ) 2, Primavera, Verão. 

 

2) Como são formadas as estações do ano? 

a) ( ) Através das mudanças no clima. 

b) (x) As estações são formadas  pelo movimento da Terra ao redor do Sol, assim, 

durante o movimento de translação da Terra, cada região vai receber diferentes quantidades 

de luz e calor ao longo do ano, levando à existência das diferentes estações do ano. 

c)  ( ) Ocorrem pela menor ou maior aproximação da Terra em relação ao Sol. 

Mas não é verdade.  

d) ( ) As estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento das 

atividades humanas, como a agricultura e a pecuária. 

  

3) O quer dizer solstício? 

a) ( ) é o momento do sol; 

b) ( ) Sol muito quente; 

c) ( ) eclipse do sol; 

d) (x ) sol parado. 

 

4)  O quer dizer equinócio? 

a) ( ) horas diferentes; 

b) (x ) Dias e noites iguais; 

c) ( ) movimento da terra; 

d) ( ) movimento sol. 
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5) Qual é o eixo de inclinação da terra relação ao plano da trajetória do 

planeta durante o ano? 

a)( ) 23,6º; 

b) ( ) 23,4º; 

c) (x) 23,5º; 

d) ( ) 23,3º. 

6) ) Quais são os ponto cardeais da terra? 

a) ( ) Norte, Sul, Leste ou Este e Sudeste; 

b) ( ) Norte, Sul, Oeste e Sudeste; 

c) (x) Norte, Sul, Leste ou Este e Oeste; 

d) ( ) Norte, Sul, Leste ou Nordeste e Sudeste 

7) Quais são as fases da Lua? 

a) ( ) Nova, Nova Crescente, Quarto Crescente e Cheia ; 

b) ( ) Nova, Quarto Crescente e Cheia; 

c) ( ) Nova, Quarto minguante,  Minguante, Quarto Crescente e Cheia; 

d) (x) Nova, Quarto Crescente, Cheia e Quarto minguante; 

 

8) Defina eclipse? 

a) ( ) Define-se como o dia em que não temos astro; 

b) ( ) Define-se como sendo a hora em as nuvens cobre todo o céu; 

c) (x) Define-se como o fenômeno em que um astro deixa de ser visível, 

totalmente ou em parte, ou pela interposição de outro astro entre ele e o observador, ou 

porque, não tendo luz própria, deixa de ser iluminado ao colocar-se no cone de sombra de 

outro astro.     

d) ( ) Define-se como sendo a hora em o Sol passa para a Lua a responsabilidade 

de iluminar a Terra. 

9) Os eclipses lunares ocorrem somente na lua cheia, sabendo disso qual é o nome 

do eclipse que ocorre quando a Lua esta inteiramente imersa na umbra da Terra? 

a) (x) Eclipse Total; 

b) ( ) Eclipse Parcial; 

c) ( )Eclipse Penumbral; 

d) ( ) Eclipse Anelar. 

10) Como eram explicado no Egito antigo os eclipses do sol? 

a) ( ) Sol e a Lua queriam ser um só para iluminar a Terra; 
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b) (x) Como sendo ataques de uma serpente ao barco que transportava o Sol pelo 

céu. 

c) ( ) O Sol com medo do grande dragão se escondia por traz das nuvens; 

d) ( ) O Sol simplesmente não aparecia naquele dia.
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APÊNDICE D - QUESTIÓNÁRIO 3 

 

 

 
1) O que é um Telescópio? 

a) ( ) Seu objetivo é aproximar a imagem do objeto, isto é, aumentar o ângulo 

subtendido pela imagem, de modo  que o objeto pareça maior. 

b) ( ) instrumento muito utilizado nos dias atuais para fins insignificantes; 

c) ( ) Vem do Grego “Tele” = Longe + Scopio = observar; 

d) ( x) É um instrumento que permite estender a capacidade dos olhos humanos 

de observar e mensurar abjetos longínquos. 

 

2) Como é formado o sistema Óptico de lentes de um Telescópio? 

a) ( ) somente objetiva; 

b) (x ) objetiva e ocular; 

c) ( ) somente ocular; 

d) ( ) Catadióptrico. 

 

3) Como são classificados os Telescópios? 

a) ( ) Refrator e Refletor; 

b) (x) Refrator, Refletor e catadióptrico; 

c) ( ) Refletor; 

d) ( ) catadióptrico e refrator. 

 

4) Atualmente quantas constelações são conhecidas? 

a) ( ) 38 

b) ( ) 58 

c) (x ) 88 

d) ( ) 98 
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5) O que é constelação atualmente? 

a) ( ) Definida como agrupamentos de estrelas na esfera celeste que, 

imaginariamente, formavam figuras de personagens como pessoas, animais, objetos ou seres 

mitológicos. 

b) ( x) Constelação é a divisão da esfera celeste, geometricamente, em 88 regiões 

ou partes. 

c) ( ) É o formação de seres mitologicos no céu noturno. 

d) ( ) É um conjunto de estrelas super brilhantes. 

 

6) Os povos antigos descobriram que as constelações poderiam ser uteis para 

eles em que? 

a) ( ) Nos mitos e hístorias que eles contavam. 

b) ( x) Para identificar os períodos de caça, agricultura e pesca. Serviam para 

determinar a passagem do tempo, as estações do ano e o clima.  

c) ( ) Para as construções antigas 

d) ( ) Para diferenciar os povos e as tribos. 

 

7) Quem foi o primeiro a utilizar o telescópio para investigar o céu? 

a) ( )Hans Lippershey 

b) ( ) Newton 

c) ( ) Nicollau Copérnico 

d) ( x) Galileu Galilei 

 

8) Qual era o modelo que Galileu defendia após suas descobertas? 

a) (x ) Heliocêntrico 

b) ( ) Geocêntrico 

c) ( ) Galileano 

d) ( ) Newtoniano 

 

9) Como ficou conhecido o Telescópio de Galileu? 

a) ( ) Telescópio de Galilei 

b) ( ) Telescópio de Cassegraniano 

c) ( x) Telescópio de Galileu ou Luneta 

d) ( ) Telescópio refrator-refletor 
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10) Nas imagens mostradas neste trabalho, qual Telescópio que captou estas 

imagens? 

a) (x ) Hublle 

b) ( ) Keck 

c) ( ) newtoniano 

d) ( ) Cassegraniano 
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Resumo: Este trabalho descreve parte de uma experiência no desenvolvimento de uma proposta 
metodológica que aborda conceitos de Astronomia e Astrofísica. A proposta esta sendo desenvolvida 
por professores e acadêmicos do curso de Licenciatura Plena em Física da Universidade Federal de 
Rondônia na cidade de Ji-Paraná na forma de Trabalho de Conclusão de Curso, voltada para alunos do 
Ensino Médio. Neste primeiro momento, realizamos uma palestra à um grupo de 23 estudantes do 
Ensino Médio. O Trabalho centrou-se em conceitos de Astronomia e Astrofísica. A avaliação da 
proposta foi efetuada através de um questionário respondido pelos participantes ao término da palestra. 
Pelos comentários efetuados pelos participantes durante a palestra e pelo índices de aprovação, por 
parte dos estudantes, alcançados no questionário, consideramos que a proposta inicial atingiu seus 
objetivos e pode ser repetida, melhorada e estendida à demais escolas públicas.’ 

Introdução 

O Desde os nossos antepassados até hoje em dia, a curiosidade por assuntos referentes aos 
conhecimentos astronômicos fascina as crianças, os jovens e os adultos. Muitos temas 
interessantes fazem parte da matriz curricular proposta pelos (PCN) nesta respectiva área, de 
tal forma que o aluno adquira conhecimentos mínimos dentro de uma formação geral. O 
ensino de Astronomia e Astrofísica é um importante recurso, pois além de apresentar uma 
forte interdisciplinaridade com outras ciências, ela desenvolve o raciocínio lógico, noções 
sobre os sistemas de localização, escalas numéricas enormes e pequenas ao mesmo tempo. 
Neste sentido, muitos trabalhos têm surgido na área de ensino de Astronomia e Astrofísica e 
percebe-se em conclusões dos mesmos que existem falhas em livros didáticos, professores 
não capacitados para trabalharem com assuntos ligados aos conhecimentos astronômicos, falta 
de recursos didáticos e de forma geral o desinteresse pela carreira de professor, devido 
principalmente os baixos salários ofertados pelas instituições de ensino. Assim sendo, estes 
fatores levam a crer que os alunos deixam o Ensino Médio sem obter informações mínimas 
sobre temas relacionados à conceitos de Astronomia e Astrofísica. 

Devido ao seu elevado caráter interdisciplinar e à possibilidade de diversas interfaces com 
outras disciplinas (Física, Química, Biologia, História, Geografia e Educação Artística), os 
conteúdos de Astronomia e Astrofísica podem proporcionar aos alunos uma visão menos 
fragmentada do conhecimento, pensando mais adiante, esta disciplina ainda poderia atuar 
como integradora de conhecimentos. 
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Uma amostra prática dessa interdisciplinaridade está ligada à evolução tecnológica que o 
estudo da Astronomia e Astrofísica tem propiciado em diversas áreas do conhecimento. Por 
exemplo, o desenvolvimento de antenas, espelhos, telescópios, vem permitindo o 
monitoramento do espaço e da própria Terra, facilitando a pesquisa nas áreas das ciências 
espaciais, meteorologia, telecomunicações e geociências, além de colaborar com as correções 
de alguns problemas oftalmológicos. 

Justificativas 

Os conceitos de Astronomia e Astrofísica tem se apresentado como ferramentas de 
Ensino. Em primeiro lugar é devido ao seu grande poder de alcance para o Ensino de Física, 
conforme apontado por Scarinci e Pacca [1]. Segundo, porque a utilização dos conceitos de 
Astronomia e Astrofísica poderiam oferecer novas opções para tornar o Ensino da Física mais 
estimulante e alinhado com a proposta dos PCNs, que propõem um ensino de Física que 
desenvolva habilidades e competências. Essa proposta classifica como indispensável a 
compreensão da natureza cosmológica, que favoreça ao jovem o conhecimento do seu “lugar” 
na história do Universo. Os PCNs e os PCN+ (Parâmetros Curriculares complementares aos 
PCN) apontam para essa nova perspectiva, incentivando os alunos a compreenderem as 
hipóteses e os modelos, bem como as formas de investigação da evolução do Universo. Nesse 
horizonte, Universo, Terra e vida passam a ser um dos chamados temas estruturadores. 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral detectar a ocorrência ou não do aprendizado de 
competências básicas citadas nos PCNs relativos aos assuntos de Astronomia e Astrofísica, 
em escolas públicas. Entre os objetivos específicos do trabalho temos as seguintes propostas: 

1. Demonstrar a importância de trabalhar estes conteúdos à professores que 
lecionam disciplinas que necessitam conhecimento prévio de Astronomia e 
Astrofísica; 

2. Levar à alunos de escolas públicas através de vídeos, palestras, animações  de 
sites da internet que possuem  programas gratuitos na área de Ensino de Física, 
experimentos construídos a partir de materiais alternativos e questionários, 
assuntos diversos relacionados com o ensino de Astronomia e Astrofísica. 

Desenvolvimento 

Desde o inicio, a humanidade busca compreender o funcionamento do Universo. Na pré-
história (de 100 mil anos atrás ate cerca de 8 mil a. C.), o ser humano vivia em pequenos 
grupos nômades e a única preocupação era com a sua sobrevivência num ambiente totalmente 
desconhecido. Caçar, pescar, procurar alimentos, fugir de animais perigosos e abrigar-se de 
variações climáticas, assim era a vida do homem pré-histórico. Adaptavam-se as mudanças 
das estações e à alternância do claro-escuro. 

O Sol foi o primeiro astro a ser notado pelo ser humano, devido ser a principal fonte de calor, 
e o fato de alternar entre o claro-escuro, ou seja, dia e noite. Em seguida percebeu a existência 
da Lua, visto que esta ilumina a escuridão da noite, principalmente quando se encontra em sua 
fase cheia [2]. Em contraste com um céu bastante escuro, também foram notadas as estrelas. 

O eixo temático “Terra e Universo”, que aborda os assuntos relacionados à Astronomia e 
Astrofísica, se situa na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, onde os objetivos 
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diferem-se de acordo com a maturidade do aluno. No Ensino Fundamental é priorizada a 
compreensão da natureza como um processo dinâmico em relação à sociedade, atuando como 
agente transformador, além de um forte conhecimento histórico do processo. Já no Ensino 
Médio, valorizam-se mais os conhecimentos abstratos, priorizando as rupturas no processo de 
desenvolvimento das ciências, além da compreensão e da utilização dos conhecimentos 
científicos, para explicar o funcionamento do mundo, resolver problemas, planejar, avaliar as 
interações homem natureza e desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos. 

Metodologia 

A metodologia que esta sendo utilizada, neste trabalho, é a aplicação de vídeos, palestras, 
animações através de sites da internet que possuem programas gratuitos na área de Ensino de 
Física, experimentos construídos a partir de materiais alternativos e questionários 
direcionados à alunos do 20 e 30 ano do Ensino Médio, enfatizando temas bem interessantes 
de Astronomia [3] e Astrofísica, onde se requerem várias competências dentro do processo 
ensino-aprendizagem, tais como: Histórico da Astronomia dos povos antigos, como a China, 
Babilônia e Egito; Históricos mais recentes dos gregos até a Astronomia newtoniana, com 
ênfase na oposição dos modelos Heliocêntrico e Geocêntrico; Sistema Sol-Terra: movimentos 
dos astros, eclipses, fases da Lua, estações do ano, fenômeno das marés, entre outros; Sistema 
Solar, Estudo dos astros que o compõem, avaliação do tamanho e distância dos planetas em 
relação ao Sol; Teoria das sombras: estudo do movimento aparente do Sol, construção de um 
relógio solar; Noção de Galáxias: posicionamento do Sol na Via- Láctea; Introdução à 
Cosmologia: Teoria do Big-Bang, a origem, expansão e tamanho do universo observável e 
conceitos de Astro biologia: Origem da vida no nosso sistema solar. 

Resultados Preliminares e Discussão 

Nesta primeira fase de nosso trabalho apresentamos uma palestra à 23 alunos na 
faixa etária média de 15 a 18 anos, cursando a segunda série do Ensino Médio em dois 
colégios Estaduais  na cidade de Ji-Paraná no Estado de Rondônia-RO. Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Aluizio Ferreira e Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Gonçalves Dias. As escolas possuem salas equipadas com áudio e vídeo, salas de 
informática e laboratórios com vários equipamentos para realizar experimentos em diversas 
áreas. Esses colégios possuem aulas regulares de todas as disciplinas que compõem o Ensino 
Médio, inclusive de Física e Geografia, disciplinas que se encontram mais interligadas ao 
ensino de Astronomia. Foram apresentados e discutidos os seguintes temas: O sistema Solar e 
Comparação dos Planetas; Movimento de Rotação e Translação da Terra; As fases da Lua; 
Estações do ano; História da Astronomia; Curiosidades sobre o sistema Solar; Teoria do Big-
Bang e onde o nosso sistema Solar se encontra no Universo. 

Ao final desta palestra apresentamos aos alunos um pequeno questionário com as 
seguintes questões: 1) O que é o Sistema Solar?; 2) O que é o sol ?; 3) Quais são as Estações 
do Ano? Você sabe explicar sua formação?; 4) As distâncias no Espaço (Universo) são 
medidas em Ano-Luz. O que é um Ano-Luz? e 5) Você já ouviu falar sobre a Teoria do Big-
Bang? Em caso afirmativo o que diz essa Teoria? 

Na primeira questão apenas 17,4 % dos alunos responderam que o sistema solar é um 
conjunto de planetas que giram em torno do sol e 61% dos alunos responderam que os 
planetas estão contidos num sistema, mas, não associam que esses planetas giram em torno do 
Sol e 22% não responderam. Na segunda questão 47% dos alunos responderam que o Sol é 
uma estrela e 39% que o sol é uma estrela e emite luz e calor. Não responderam 13%. Na 
terceira questão 100 % dos alunos identificaram as estações do ano como Inverno, Primavera, 
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Verão e Outono. No entanto 100% não explicaram como são formadas. Na quarta questão 
35% alunos associaram um Ano-Luz com velocidade, mas não associam que esta velocidade 
(aproximadamente 3,0 x 108 m/s) corresponde a que é percorrida durante um ano. Para esta 
questão 65 % não responderam. Na quinta questão 39 % dos alunos apenas ouviram falar 
sobre a Teoria do Big- Bang e 22 % ouviram falar que esta Teoria explica que tudo que esta 
presente em nosso Universo, deste das partículas elementares, se originaram a partir de uma 
grande explosão. No entanto 39% não responderam. 

Mediante esse resultados preliminares notamos que questões simples do dia a dia do aluno, tal 
como a formação das Estações do Ano são raramente discutidas em sala de aula. Os temas 
relacionados à Física Contemporânea como a Teoria do Big-Bang e um Ano-Luz, os alunos 
tem acesso somente na mídia e não são discutidos em sala de aula. Estes fatos podem estar 
relacionados com o pouco tempo destinado à disciplina de Física nas escolas (2 tempos 
semanais) e da falta de tempo em se preparar as aulas por partes dos professores.  
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