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DETALHES DA PROGRAMAÇÃO 
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Mesa Redonda 1: 
Divulgação Científica em astronomia: formas e sentidos 
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Prof. Dr. Gustavo de Araujo Rojas (UFSCar) 
Salvador Nogueira (Jornalista – Folha de São Paulo / Scientific 

Americam Brasil) 
Prof. Dr. Pedro Russo (Universidade de Leiden - Holanda) 
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Prof. Dr. Marcos Daniel Longhini (UFU) 
Prof. Ms. Paulo Sérgio Bedaque Sanches (Autor de livros didáticos) 

Prof. Leonardo Zanoni (Professor da Educação Básica) 
 
 
 

Mesa Redonda 3: 
A pesquisa em Educação em Astronomia: tendências e possibilidades 

 
Coordenadora: Profa. Dra. Silvania de Sousa Nascimento (UFMG) 

Prof. Dr. Paulo Sergio Bretones (UFSCar) 
Prof. Dr. Rodolfo Langhi (UNESP - Bauru) 
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EXERCITANDO AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS EM 
UMA ATIVIDADE COM O SISTEMA SOLAR  

Márcio Nunes Machado1, Jaqueline da Silva Souza ², Rafael 
Kobata Kimura3 

 
1 Universidade Federal do Pampa/Licenciatura em Física, 

marcio.nunes.bg@gmail.com 

² Universidade Federal do Pampa/Engenharia Química, jaahsouza.s@gmail.com 
2 Universidade Federal do Pampa / Licenciatura em Física, 

rafaelkimura@unipampa.edu.br  

Resumo: O artigo aqui apresentado detalha a aplicação de um conjunto 
de atividades que versam sobre o Sistema Solar e que visam exercitar 
os nove tipos de inteligências (as inteligências múltiplas) apresentadas 
pelo psicólogo Howard Gardner. Esta atividade foi aplicada em uma 
turma de 8º ano do ensino fundamental em uma escola localizada na 
periferia da cidade de Bagé e teve resultados bastante positivos, com 
uma boa participação dos estudantes, constituindo-se também como 
uma amostra de como a Astronomia pode ser utilizada de formas 
alternativas para trabalhar outras formas de inteligência. 

Palavras-chave: Inteligências Múltiplas; Sistema Solar. 
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MODELOS MENTAIS SOBRE ESTRELAS 
ELABORADOS POR ESTUDANTES DO 7º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DA LITERATURA 
INFANTIL  

Elizandra Freitas Moraes Borges1, Paulo Henrique Azevedo 
Sobreira2, José Pedro Machado Ribeiro3  

 
1 Universidade Federal de Goiás/PPGECM/ moraeseliz@gmail.com 

2 Universidade Federal de Goiás/ IESA/Planetário/ 
sobreiracosmografia@yahoo.com.br 

3 Universidade Federal de Goiás / IME/ zepedroufg@gmail.com  

Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar os modelos mentais 
sobre estrelas elaborados por estudantes do 7º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública antes e após a leitura de um livro 
infantil elaborado por autores com formação na área de Astronomia a fim 
de se minimizar os erros conceituais e as concepções alternativas. 
Também se pretendeu constatar como os Modelos Mentais sobre 
Estrelas elaborados pelos estudantes foram modificados ou não a partir 
da leitura do livro infantil “Vida de Estrela”, publicado pela EDUEL. A 
metodologia utilizada foi a representação pictórica a priori e a posteriori, 
roda de conversa e registro escrito pelos estudantes. Os resultados 
apontam que o livro literário pode subsidiar o ensino da Astronomia, mas 
não representa a única fonte de exploração para os docentes, pois a 
percepção dos astros em razão da distância dificulta o entendimento. 
Percebemos que a maioria dos estudantes trouxe concepções oriundas 
das influências sensoriais e sociais. Nos desenhos realizados a priori 
identificou-se a presença de quatro modelos mentais sobre estrelas que 
reapareceram num momento pós-leitura. 

Palavras-chave: Estrelas; Literatura infantil; Modelos Mentais. 
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PERCEPÇÕES DE ALUNOS DO 4º ANO DE UMA 
ESCOLA MUNICIPAL SOBRE O SISTEMA SOLAR  

Sioneia Rodrigues da Silva1*, Andréia Fernandes Prado2*, 
Isabela Evangelista Frederico³*, Rodolfo Langhi4*, Fernando 

Bastos5* 
 

1 Doutoranda - <sioneia.rodrigues@unesp.br> 
2 Mestranda - <andreia.prado@fc.unesp.br> 

3 Mestranda - <isabela.frederico@fc.unesp.br> 
4 Docente / Coordenador do Observatório Didático de Astronomia "Lionel José 

Andriatto" UNESP Bauru <rlanghi@fc.unesp.br> 
5 Docente - <ferbastos@fc.unesp.br> 

* Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência, UNESP – Bauru 

Resumo: O Ensino de Astronomia é caracterizado por ser um desafio 
para professores e alunos, sendo esse desafio refletido em aula por 
meio das respostas ou modelos mentais que os alunos possuem sobre 
os astros. Um modelo mental pode ser compreendido como uma 
estrutura dinâmica, baseada em experiências diárias criadas para 
responder a certas perguntas, resolver problemas ou lidar com outras 
situações. Dessa maneira, esse trabalho tem como objetivo central 
evidenciar as concepções de alunos do 4º ano de uma escola municipal 
da cidade de Bauru/SP sobre o Sistema Solar. Trata-se de um trabalho 
que possui uma característica qualitativa, e os dados obtidos foram 
analisados pelo instrumento da análise de conteúdo. O referencial 
teórico está pautado nos fundamentos de modelos mentais em 
Astronomia. Ao final desse trabalho conclui-se que as crianças ainda se 
utilizam de modelos mentais para representar seus conhecimentos sobre 
o Sistema Solar e que alternativas como as representações com objetos 
tridimensionais podem auxiliar para que haja uma reelaboração desses 
modelos mentais. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Modelos mentais. 
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SÍNTESE DOS NÍVEIS INTERPRETANTES DAS 
ESTAÇÕES DO ANO APRESENTADOS POR 

FUTUROS PROFESSORES DE CIÊNCIAS  

Daniel Trevisan Sanzovo1, Carlos Eduardo Laburú2 

 
1 Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus de Jacarezinho/Colegiado 

de Matemática/dsanzovo@uenp.edu.br 
2 Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Física/laburu@uel.br 

Resumo: O presente trabalho apresenta os principais resultados de uma 
investigação, em nível de doutorado, que procurou responder a questão 
de pesquisa de qual nível de significado, embasado numa leitura dos 
níveis interpretantes de Peirce, os estudantes de graduação de Ciências 
Biológicas apresentam após a utilização de uma estratégia 
fundamentada na Diversidade Representacional acerca de conteúdos de 
astronomia. Expõe-se uma síntese dos níveis interpretantes 
apresentados pelos estudantes a respeito das estações do ano. Grande 
parte dos pesquisados acabaram atingindo níveis mais profundos de 
significado após o uso da metodologia adotada, corroborando com a 
eficácia do instrumento analítico como ferramenta a ser utilizada em sala 
de aula, bem como a do emprego da Diversidade Representacional. 

Palavras-chave: Níveis Interpretantes; Charles Sanders Peirce; 
Estações do Ano; Diversidade Representacional. 
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A ASTROBIOLOGIA COMO ALTERNATIVA 
INTERDISCIPLINAR PARA O ENSINO DE 

ASTRONOMIA 

Denis Eduardo Peixoto¹, Maurício Urban Kleinke ² 
 

¹ Serviço Social da Indústria/ SESI – 429/ denis.peixoto@outlook.com 
² Universidade Estadual de Campinas/Dep. Física Aplicada - IFGW/ 

kleinke@ifi.unicamp.br 

Resumo: O presente trabalho faz parte da tese de doutorado intitulada 
“Astronomia como uma disciplina integradora para o Ensino de Ciências”, que 
teve como principal objetivo elaborar e aplicar uma disciplina de astronomia, 
num viés interdisciplinar, para 31 alunos do Ensino Médio de uma instituição do 
interior do estado de São Paulo durante todo o ano de 2017. As aulas semanais, 
de 50 minutos, foram baseadas de forma a possibilitar o protagonismo dos 
estudantes mediante a oferta de práticas e atividades vinculadas a diversas 
áreas do saber, tais como física, química, biologia, artes e história. A seleção 
dos alunos se deu ao fato dos mesmos já terem participado da etapa 
exploratória de nossa pesquisa e que consistiu na aplicação de um questionário 
fechado, do tipo Likert, sobre interesse em astronomia. A elaboração da 
disciplina, assim como a seleção dos temas a serem apresentados, foi baseada 
na análise estatística do tipo fatorial do questionário, que contou com um total 
de 374 respondentes, compondo uma amostra de alunos do Ensino Médio de 
escolas dos estados de São Paulo e do Paraná, sendo todos participantes da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Além de levantarmos dados 
significantes sobre quais os temas de astronomia que realmente interessam aos 
estudantes, pudemos evidenciar que práticas interdisciplinares fortalecem a 
relação ensino-aprendizagem de forma a promover um maior diálogo entre 
astronomia contemporânea e diversas outras áreas de conhecimento, no qual a 
astrobiologia evidenciou ser uma das ramificações da astronomia com maior 
potencial para práticas integradoras.  

Palavras-chave: Ensino de astronomia, Interdisciplinaridade, Astrobiologia. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 2 
(25/07 – 10:30) 
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AS CONSTELAÇÕES E SEUS MITOS: O QUE 
SONHAM AS CRIANÇAS QUANDO OLHAM PARA O 

CÉU ESTRELADO? 

Andressa Rosa Barreda1, Rafael Kobata Kimura2 

1 Universidade Federal do Pampa/Engenharia de Energia, 
andressabarreda@hotmail.com 

2 Universidade Federal do Pampa / Licenciatura em Física, 
rafaelkimura@unipampa.edu.br  

Resumo: O homem viu no conjunto de estrelas do céu, uma forma de 
criar desenhos que o auxiliasse na orientação do espaço e do tempo e 
de estabelecer a sua cultura criando personagens e histórias. Estes 
desenhos foram construídos e desenvolvidos ao longo da História por 
diversos povos, com as peculiaridades que distinguiam as suas culturas. 
O presente artigo apresenta uma atividade que foi aplicada em um dos 
encontros de um projeto de extensão com foco na divulgação da ciência 
e no desenvolvimento da criatividade, e analisa a percepção das 
crianças pertencentes ao 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública localizada no município de Bagé, no Rio Grande do Sul quando 
olham para um céu estrelado. Com base em desenhos e histórias 
criadas pelos estudantes, observou-se em suas produções, histórias 
sobre guerra, animais fantásticos, sentimentos ou apenas cenas 
corriqueiras do dia-a-dia. 

Palavras-chave: Constelações; Criatividade; Divulgação Científica 
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AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NOS SIMPÓSIOS 
NACIONAIS DE EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA: 

AFINAL, SOBRE O QUE ESTAMOS PUBLICANDO? 

Fábio Matos Rodrigues1, Rodolfo Langhi1 

 
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 

rodriguesfm.unesp@gmail.com 

Resumo: Apresentamos nesta pesquisa uma abordagem teórica sobre 
as características dos trabalhos apresentados em todas as Edições dos 
Simpósios Nacionais de Educação em Astronomia. Para tanto, utilizamos 
as informações contidas nas atas do evento, separando-os em 
categorias explicitas nos trabalhos diante de cada abordagem. Tendo em 
vista que a pesquisa se caracteriza como estado do conhecimento, 
utilizamos como percurso metodológico o conjunto de técnica descrito na 
análise de conteúdo. Assim fragmentamos as intenções das pesquisas 
em categorias das quais destacamos: unidade acadêmica; nível escolar; 
foco temático e gênero da pesquisa. Os resultados revelaram os 
principais enfoques das edições do evento para auxiliar na atuação dos 
professores em sala de aula, os perfis considerados mais relevantes 
para a área, bem como lacunas as quais necessitam de uma percepção 
mais sensível, como, por exemplo, a Educação Inclusiva, a qual se 
tornou obrigatória no ano de 2015. 

Palavras-chave: Astronomia; Levantamento Bibliográfico; Atas; SNEAS. 
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ASTRORUMMIKUB: UMA APLICAÇÃO LÚDICA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Admilson Lorbiete de Paula1, Daniel Trevisan Sanzovo2 

 
1 Centro municipal de Educação Infantil Jardim Planalto/Professor de Educação 

Infantil/Siqueira Campos - PR/dime_lorbiette@hotmail.com 
2 Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus de Jacarezinho/Colegiado 

de Matemática/dsanzovo@uenp.edu.br 

Resumo: Atividades diferenciadas podem contribuir para educadores 
trabalharem conteúdos de ciências de forma que desperte o interesse 
dos discentes, guiando-os ao quão importante é o aprendizado e que o 
mesmo pode ser feito de maneira prazerosa, servindo como ferramentas 
auxiliadoras. Com intuito de analisar quais os limites e as possibilidades 
do uso do AstroRummikub no auxilio da compreensão da composição do 
Sistema Solar e a ordem de distância dos astros em relação ao Sol em 
aulas de Ciências, o presente trabalho relata uma aplicação lúdica do 
referido jogo em duas turmas do 7º ano do Ensino Fundamental. Foi 
realizada uma pesquisa de campo em um determinado Colégio Estadual 
do estado do Paraná, onde se aplicou, em diferentes dias, 
respectivamente, um questionário pré-teste, o astrojogo e então o 
questionário pós-teste. Os resultados mostram que o jogo auxiliou na 
compreensão dos alunos sobre o conteúdo abordado. Percebe-se que o 
emprego do lúdico pode auxiliar o processo de aprendizagem, no qual o 
jogo é apenas uma ferramenta de ensino e que a teoria e a prática 
podem caminhar juntas, uma amparando a outra. 

Palavras-chave: AstroRummikub; Atividade Lúdica; Sistema Solar; 
Prática Pedagógica. 
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ENSINO DE ASTRONOMIA COM OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Rodolfo Fortunato de Oliveira1, Thaís Cristina Rodrigues 
Tezani2*, Rodolfo Langhi3* 

 
1 rodolfo_fortunato@yahoo.com.br 

2 Departamento de Educação, thaistezani@yahoo.com.br 
3 rlanghi@fRc.unesp.br 

* Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Bauru / 
Faculdade de Ciências / Programa de Pós-Graduação em Educação para a 

Ciência. 

Resumo: Por meio de observações durante a prática docente nas aulas de 
ciências do ensino fundamental de uma escola pública municipal, ficou 
evidente que os alunos quando ingressam no sexto ano do ensino 
fundamental, ao trabalharem com o assunto de astronomia, baseiam-se em 
explicações do senso comum. Esse assunto pertence ao currículo oficial 
para o quarto ano do ensino fundamental e, portanto, os alunos deveriam ter 
conhecimento científico sobre o tema. Assim, o objetivo geral da pesquisa 
que se desdobra nesse trabalho foi investigar como é trabalhado o conteúdo 
de astronomia com os alunos do quarto ano do ensino fundamental, em 
especial o conceito de dia e noite, e avaliar o uso de objetos de 
aprendizagem como metodologia. As etapas do trabalho foram: 1) estudos 
teóricos; 2) levantamento de concepções prévias dos alunos sobre a 
temática (pré-teste); 3) construção de uma sequência didática sobre o tema 
com o uso de objetos de aprendizagem; 4) levantamento dos conceitos dos 
alunos sobre a temática após a aplicação da sequência didática (pós-teste); 
5) descrição e categorização dos dados; 6) análise e interpretação dos 
resultados. Pelos resultados obtidos, o uso de objetos de aprendizagem foi 
uma ferramenta relevante no processo de aprendizagem e contribuiu na 
construção do conhecimento científico dos alunos. 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Ensino de Astronomia; Prática 
Pedagógica; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 
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ENSINO DE ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE SUA 

PRÁTICA E PESQUISA  

Dante Ghirardello1*, Rodolfo Langhi2* 
 

1 Mestrando - danteghirardello@gmail.com 
2 Docente -  rlanghi@fc.unesp.br 

* do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, Observatório 
Didático de Astronomia, UNESP, campus Bauru. 

 

Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa que ainda se encontra 
nos estágios iniciais. Tendo como objetivo compreender o ensino de 
Astronomia na Educação Infantil, por meio do materialismo histórico 
dialético. O ensino de Astronomia vem crescendo constantemente nos 
últimos anos, mas ainda é possível perceber lacunas em suas pesquisas, 
uma delas é o ensino de Astronomia na Educação Infantil. A Educação 
Infantil é onde ocorre o primeiro contato da criança com o sistema de 
educação escolar e é por meio dela que são desenvolvidos os primeiros 
pensamentos lógicos da criança. Sendo assim, é preciso ensinar ciências 
em tal etapa da educação escolar, já que sem o ensino sistematizado de tal, 
a criança pode desenvolver concepções alternativas sobre os fenômenos 
naturais a sua volta, o que pode dificultar o trabalho docente nas futuras 
etapas escolares. Considerando que a criança aprende de forma empírica 
em tal etapa, e que uma das ciências que ela mais tem contato é a 
Astronomia, se torna necessário pensar no “como” ensinar de forma 
sistematizada conteúdos de tal ciência, que tragam proveitos para o 
desenvolvimento cognitivo da criança. Um dos métodos mais utilizados é a 
brincadeira, importante atividade no desenvolvimento da formação desta 
etapa. Assim, é possível perceber que, embora a Astronomia ainda não 
esteja sendo ensinada em tal nível escolar de forma ampla, os documentos 
e pesquisadores apoiam o ensino da mesma. O que nos resta é buscar 
entender como funcionam os processos de ensino e aprendizagem, 
realizando e aprimorando de forma a desenvolver uma cultura científica em 
nossa sociedade, a partir do início da formação escolar, a Educação Infantil. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação Infantil; Ensino de 
Ciências na Educação Infantil; Brincadeira na Educação Infantil. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 3 
(25/07 – 16:30) 
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MODELO DE FASES DA LUA PARA DEFICIENTES 
VISUAIS 

Guilherme F. Marranghello¹, Cristiano C. Ferreira², Amélia R. 
B. de Bastos³ 

 
1 UNIPAMPA, Campus Bagé, guilherme.marranghello@unipampa.edu.br 

2 UNIPAMPA, Campus Bagé, cristiano.ferreira@unipampa.edu.br 
3 UNIPAMPA, Campus Bagé, amelia.bastos@unipampa.edu.br 

  

Resumo: Este trabalho tem por objetivo a criação e avaliação de um 
modelo explicativo sobre as fases da Lua para alunos com deficiência 
visual. O modelo foi construído em uma impressora 3D e apresentado 
para dois alunos cegos que avaliaram a qualidade do material, seja 
tecnicamente como com relação ao conteúdo. O dispositivo ainda foi 
validado com alunos videntes e agora está à disposição dos visitantes do 
Planetário da Unipampa. 

Palavras-chave: Lua, Deficientes Visuais, Modelo, Impressora 3D. 
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O USO DO SOFTWARE STELLARIUM NO ENSINO DE 
ASTRONOMIA: UM ESTUDO TEÓRICO 

Mayara Hilgert Pacheco1*, Junior de Lima2*, Marlí Schmitt 
Zanella3* 

 
1 mayarahilgert@live.com 

2 delima.junim@gmail.com 
3 marlischmitt@gmail.com 

* Universidade Estadual de Maringá/Departamento de Ciências 

Resumo: Objetivamos identificar o que revelam os trabalhos publicados 
sobre a utilização do software Stellarium para o ensino de Astronomia na 
Educação Básica e, desta forma, sistematizar e analisar pesquisas voltadas 
para o ensino de Física. Realizamos uma pesquisa bibliográfica, do tipo 
estado do conhecimento, caracterizado como levantamento de dados e 
avaliação da produção acadêmica sobre o tema. A busca ocorreu na 
plataforma Google Acadêmico, com os termos: “Stellarium; ensino de 
astronomia”, publicados de 2008 até 2018, a fim de detectar as tendências 
emergentes. O corpus deste trabalho foi elaborado a partir do método de 
leitura científica, em que foram realizados passos sistematizados, a saber: 
(1) leitura de reconhecimento e seleção, (2) leitura crítica e reflexiva dos 
textos selecionados na busca dos significados e das ideias principais e (3) 
leitura interpretativa. Como resultados, identificamos quatro categorias 
emergentes que envolvem: (a) três trabalhos teóricos, que discorrem sobre 
sequências didáticas, e atividades desenvolvidas ou que usam o Stellarium 
e que podem ser aplicadas a alunos, do Ensino Fundamental e Médio, além 
de apresentarem as ferramentas que o Stellarium possui e como podem ser 
usadas nessas situações-problema, (b) três trabalhos voltados aos alunos 
do Ensino Fundamental, com aplicação de atividades, (c) quatro artigos 
sobre atividades e aulas com uso de simuladores (Stellarium) aplicados a 
alunos do Ensino Médio e, (d) dois trabalhos voltados à professores, do 
Ensino Fundamental e Médio, que abordam as dificuldades enfrentadas por 
esses profissionais ao ensinarem Astronomia e apresentam propostas de 
atividades com o software Stellarium, para que esses professores possam 
aprofundar seus conhecimentos na área da Astronomia e possam trabalhar 
seu conteúdo de forma mais interativa com os estudantes. 

Palavras-chave: Stellarium; Astronomia; Educação Básica. 
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OS COSMONAUTAS: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 
PARA O ENSINO LÚDICO DA FÍSICA 

José Felisberto da Costa Neto¹, Edienerson Sousa Santos Moraes², Natália 
Katarina Brito de Matos³, Daniela de Sousa Cortez4, Rivelino Cunha Vilela5, 

Maria José Ribeiro de Sá6 
 

¹ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ felisberto.tst@gmail.com. 

² Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ 

edheneson_moraes@outlook.com 
³ Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 

Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ 
natalia.katarina98@gmail.com. 

4 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ daniela.itz@ifma.edu.br. 

5 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ rivelino@ifma.edu.br. 

6 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Maranhão/Licenciatura em Física/Campus Imperatriz/ maria.sa@ifma.edu.br. 

Resumo: A revista em quadrinhos “Os Cosmonautas” trata-se de uma 
proposta didática que integra a ludicidade e a imaginação no processo 
educativo para crianças na faixa etária de 09 a 13 anos. É notório o 
interesse e curiosidade das crianças em relação ao céu e o universo. Por 
este motivo foi realizado um levantamento bibliográfico em que se 
selecionaram alguns conteúdos científicos que foram trabalhados a partir 
de uma linguagem específica para a faixa etária citada, surgindo as 
seguintes questões norteadoras: Quais as dificuldades sentidas no 
processo de ensino e aprendizagem de física e astronomia dos alunos 
do ensino fundamental? Como trabalhar conhecimentos científicos e a 
ludicidade em materiais didáticos? Como trabalhar conteúdos científicos 
intercalados à realidade dos alunos? Nesse sentido, sabe-se que os 
alunos do ensino fundamental sentem dificuldades na compreensão de 
conhecimentos científicos, ensinados de maneira tradicional, diante 
dessas questões este trabalho tem como objetivos: Estimular as crianças 
à pratica científica na área da física, especialmente a astronomia; 
despertar a curiosidade através de elementos lúdicos como a fantasia; 
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intercalar conhecimentos científicos, culturais e regionais do estado do 
Maranhão; incentivar a proteção e conservação dos recursos naturais, 
promovendo práticas de preservação do meio ambiente. Portanto, sendo 
a ludicidade um assunto que tem conquistado espaço nos diversos 
âmbitos da sociedade, “Os cosmonautas” reforçará a curiosidade e 
imaginação das crianças e a metodologia ativa de participação e 
estímulo ao espírito científico de forma contemplativa e contextual. 

Palavras-chave: Astronomia; Ensino; Lúdico; Física. 
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POTENCIALIDADES PARA A PROMOÇÃO DA 
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA A 

PARTIR DE UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE 
ENSINO DE ASTRONOMIA PARA O ENSINO MÉDIO. 

Giselle Henequin Siemsen1, Leonir Lorenzetti2 

 
1 Universidade Federal do Paraná/Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e em Matemática, gisellehsiemsen@gmail.com 
2 Universidade Federal do Paraná/Programa de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e em Matemática, leonirlorenzetti22@gmail.com 

Resumo: A Astronomia, na Educação Básica, é defendida como uma 
ciência interdisciplinar. Porém, em diversos estudos, percebe-se a falta 
desta interdisciplinaridade no âmbito escolar, bem como de relações 
Ciência, Tecnologia e Sociedade e da Alfabetização Científica e 
Tecnológica. Além disso, as temáticas de Astronomia, quando presentes 
em sala de aula, são focadas apenas no Sistema Solar e em conteúdos 
da disciplina de Física. Com base nisso, o presente trabalho apresenta, 
de forma qualitativa, a análise de uma sequência didática interdisciplinar 
para o Ensino Médio, frente a parâmetros de Alfabetização Científica e 
Tecnológica propostos por Shen (1975) e Bocheco (2011). O 
planejamento de oito aulas envolvendo a discussão acerca das viagens 
tripuladas à Marte ocorreu no contexto de um curso de pós-graduação e 
aborda conteúdos de filosofia, história, química e biologia. Pode-se 
perceber nas aulas propostas potencialidades para a promoção de 
Alfabetização Científica Prática, Cívica, Cultural e Profissional (SHEN, 
1975; BOCHECO, 2011) e Alfabetização Tecnológica Prática, Cívica e 
Cultural (BOCHECO, 2011). 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Interdisciplinaridade; 
Alfabetização Científica; Alfabetização Tecnológica. 
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TRÁNSITO SOLAR DE SATÉLITES 
GEOESTACIONARIOS. ASTRONOMÍA, TECNOLOGÍA 

Y SOCIEDAD EN EL SECUNDARIO. 
Néstor Camino1, Micaela Magne2, Gonzalo Matelo Mirco2,Tiago 

Padilla2, Joaquín Villa Diacinti2 

 

1 Complejo Plaza del Cielo – CONICET-FHCS UNPSJB, 
nestor.camino@speedy.com.ar  

2 Ex-alumnos del Instituto Secundario Salesiano “San Luis Gonzaga” de Esquel - 
Argentina 

Resumen: La sociedad planetaria actual está fuertemente globalizada, al 
menos en lo que respecta a la información, y son principalmente los 
adolescentes quienes de alguna manera “dan por hecho” que el mundo 
debe funcionar así, sin tomar conciencia no sólo de que esta situación existe 
desde hace muy pocas décadas, sino de cuáles son los requerimientos 
tecnológicos para que la sociedad tenga estas características. Nuestro 
trabajo llamará la atención sobre la red de satélites de telecomunicaciones 
geoestacionarios, no visibles a simple vista, pero posibles de inferir su 
existencia a través de la observación indirecta de ciertos fenómenos. El 
fenómeno estudiado se denomina “interrupción solar equinoccial” (solar 
outage) y sucede en días cercanos a los equinoccios. Durante este 
fenómeno, las comunicaciones se cortan durante pocos minutos debido a la 
influencia del Sol sobre los detectores en Tierra. Así, nuestro trabajo une a 
la Astronomía, a la Tecnología y a la vida en Sociedad, al estudiar en detalle 
de qué manera sucede el citado fenómeno, a través de la observación del 
mismo en las instalaciones del canal de televisión local, contribuyendo a 
tomar conciencia de los muchos presupuestos a partir de los cuales vivimos 
pero que en general no concientizamos, reflexionando además sobre el rol 
de la observación en el proceso de construcción de conocimiento científico. 
El trabajo fue desarrollado por un equipo de cuatro estudiantes (de 17 años), 
cuando estaban en el último año de la escuela secundaria, coordinado por 
un investigador externo a la institución. El estudio duró todo el año 
académico 2017. Los estudiantes están hoy cursando sus estudios en la 
universidad. 

Palabras-clave: satélites geoestacionarios, equinoccios, interrupción, 
sociedad planetaria. 
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O ENSINO DE ASTRONOMIA NO CONTEXTO DE 
CASCAVEL- PR: PARALELO ENTRE CURRÍCULO E 

LIVRO DIDÁTICO. 

Mariane Grando Ferreira1*, Rosana Maria de Oliveira2*, Sara 
Giordani ³*, Renan Marques 4*, Dulce Maria Strieder 5*, Vilmar 

Malacarne 6 

 
1 Bolsista PIBIC/Fundação Araucária, e- mail : marianegrando@hotmail.com  

2 Bolsista PIBIC/CNPq, e-mail: rosanaoliveira288@gmail.com  
3 Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, e-mail: s-sarag@hotmail.com 
4 Bolsista PIBIC/Unioeste, e-mail: renancezar-@hotmail.com 
5 Doutora em Educação ,e-mail: dulce.strieder@unioeste.br 

6 Doutor em Educação, e-mail : vilmar.malacarne@unioeste.br  

* Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

Resumo: A Astronomia é um conteúdo de grande importância no âmbito 
escolar, em especial na disciplina de Ciências, principalmente por associar a 
estruturação de conhecimentos sobre fenômenos vividos cotidianamente 
com o instigar da curiosidade dos alunos. Entretanto, para efetivar um 
trabalho adequado com a Astronomia em sala de aula é essencial que 
sejam conhecidos documentos.  No presente trabalho, a proposta é de levar 
o olhar para o contexto do município de Cascavel-PR, realizando uma breve 
comparação entre o currículo que norteia o ensino local e os livros didáticos 
e uso nas escolas no triênio 2016-2018. A pesquisa documental indicou, 
dentre seus resultados, que o currículo prevê a abordagem de conteúdos de 
Astronomia em todos os cinco anos iniciais do Ensino Fundamental, mas 
sem dar encaminhamentos metodológicos ou especificar níveis de 
aprofundamento nos distintos anos. Por outro lado, a coleção de livros 
didáticos em uso nas escolas do município aborda o tema apenas em dois 
anos deste nível de ensino. Assim, se faz importante o amparo da formação 
continuada a fim de minimizar os descompassos e carências observadas. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Astronomia; Livro Didático. 
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A ELABORAÇÃO DE UM CURSO DE EXTENSÃO 
PARA COMPREENDER A EVOLUÇÃO DAS IDEIAS 

DE PROFESSORES SOBRE ENSINO DE 
ASTRONOMIA  

Roberta Chiesa Bartelmebs1, João Batista Siqueira Harres2 

1 Universidade Federal do Paraná/Setor Palotina/roberta.bartelmebs@ufpr.br 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Faculdade de 

Física/joao.harres@pucrs.br 

Resumo: Apresentamos neste artigo a elaboração de um curso de extensão 
sobre Ensino de Astronomia para professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. O objetivo desta investigação foi o de compreender as 
concepções didáticas e epistemológicas dos professores sobre ensino e 
aprendizagem através do uso das ideias dos alunos em sala de aula. O 
curso de extensão teve duração de oito encontros, nos quais se aplicaram 
atividades diferenciadas sobre conceitos de Astronomia presentes no 
currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com essa investigação 
foi possível compreender o que pensam os professores sobre as ideias de 
seus alunos, que valor eles atribuem a essas ideias e como as utilizam, ou 
não, em sala de aula. Ao longo do curso de extensão as professoras 
aprenderam algumas metodologias que permitem a inclusão das ideias dos 
alunos nas aulas de Ciências. Percebe-se pelos relatos das docentes que 
essas atividades permitiram que alterassem suas concepções sobre o 
ensino e a aprendizagem de Astronomia, especificamente no que diz 
respeito a utilização das ideias dos alunos em sala de aula. Da mesma 
forma, concluímos que, um curso de formação continuada que possibilite 
aos professores refletirem sobre sua própria prática seja o caminho para 
que possamos conquistar a tão sonhada transformação no ensino, a fim de 
tornar a escola um lugar em que as crianças possam, de fato, construir 
conhecimentos sobre o mundo e sobre o universo. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Formação continuada; Educação 
Básica. 
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ALGUNS SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS 
PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA PARA 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL DENTRO 
DE UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Fábio Matos Rodrigues1, Eder Pires de Camargo2, Rodolfo 
Langhi1 

 
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 

rodriguesfm.unesp@gmail.com 
2 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Ilha 

Solteira 

Resumo: Apresentamos nesta pesquisa uma abordagem teórica sobre 
alguns dos saberes docentes necessários para desenvolver o ensino de 
temas relacionados à Astronomia que inclua estudantes com deficiência 
visual. Para tanto, nos apoiamos teoricamente em pesquisas recentes 
que abordavam a temática de saberes docentes de acordo com 
interesse individual de seus autores, classificando-os como: saberes 
docentes para o ensino de Ciências, saberes docentes para Educação 
Inclusiva e saberes docentes para o ensino de Astronomia. Nesse 
sentido, ao compararmos teoricamente as possíveis definições de tais 
saberes apresentados pelos autores e percebemos que nos mesmos 
existem fortes relações de interdependência entre si. Essas relações 
possibilitam uma reflexão mais elaborada sobre o ensino de Astronomia 
num desenho universal que abarque preâmbulos significativos para uma 
Educação Inclusiva. Tendo em vista tais aspectos foi possível 
elencarmos um conjunto de saberes docentes que quando replicados, 
indica um perfil necessário para uma abordagem significativa sobre 
temas astronômicos possibilitando a prática dialógica entre professores e 
estudantes com deficiência visual por outras vias de percepção. 

Palavras-chave: Saberes Docentes; Astronomia; Deficiência Visual. 
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CONTEÚDOS DE ASTRONOMIA EM AULAS DE 
FILOSOFIA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

SOBRE A PEQUENEZ HUMANA 

Carlos Alexandre do Nascimento1, Paulo Sergio Bretones2 
 

1 UFSCar / Mestrado Profissional em Educação, nascimento.adm@gmail.com 
2 UFSCar / Departamento de Metodologia de Ensino, bretones@ufscar.br 

Resumo: Este trabalho analisou como o uso de alguns conteúdos de 
Astronomia, se introduzidos em aulas de Filosofia, podem auxiliar na 
construção de conceitos sobre a pequenez humana. Verificou-se a 
aplicabilidade como uma proposta de caráter interdisciplinar. O projeto 
propiciou a abordagem junto aos alunos de uma reflexão crítica sobre a 
existência humana, culminando em criação de conceitos sobre a 
condição humana na Terra e no Cosmos. A metodologia desenvolvida 
consiste em um “plano de aula” com sete encontros em uma classe de 
primeiro ano do Ensino Médio na rede estadual de ensino, município de 
Cravinhos, estado de São Paulo. Para obtenção de dados foram 
utilizados questionários, relatos verbais e escritos e anotações do 
pesquisador-professor. Foi verificado durante o projeto que os alunos 
adquiriram conhecimentos tanto de Astronomia quanto de Filosofia. A 
análise do itinerário foi possível, validando a proposta. Assim, a 
intangibilidade própria da Filosofia foi facilitada pelo uso da Astronomia. 
As reflexões sobre a existência humana e a pequenez diante da 
realidade terrena e cósmica foram observadas e a interdisciplinaridade 
foi possível entre essas duas áreas do conhecimento.  

Palavras-chave: Ensino de astronomia; Ensino de filosofia; 
Interdisciplinaridade; Proposta de ensino; Condição humana. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM 
ASTRONOMIA EM UMA PERSPECTIVA REFLEXIVA 

Fabiana Andrade de Oliveira1, Rodolfo Langhi2, Janer 
Vilaça3 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da 
UNESP, Programa de Bolsa do PTI - C&T+I/FPTI-BR, anafabi.ufms@gmail.com 

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e do 
Departamento de Física, UNESP, campus Bauru, rlanghi@fc.unesp.br 

3 Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, Fundação FPTI/BR, Foz do 
Iguaçu, janer@pti.org.br 

Resumo: Alguns estabelecimentos não escolares oferecem cursos 
denominados de “formação continuada” visando a melhoria do ensino da 
Astronomia. Porém, resultados de pesquisas apontam que estes momentos 
formativos, sob uma abordagem predominantemente conteudista, não tem 
proporcionado a mudança da prática profissional do professor. 
Contemplando a fundamentação aqui apresentada, visamos compreender 
diferentes orientações para a formação de professores. Assim, este estudo 
procurou por indicadores que se apresentassem como contribuintes para 
uma formação de professores sob abordagens reflexivas, conduzindo a 
indícios de mudanças em sua atuação em relação à Astronomia. Estes 
indicadores foram constituídos a partir da Análise de Conteúdo de excertos 
de professores participantes de um programa de formação continuada em 
uma instituição não formal de ensino de Astronomia. Os principais 
resultados indicam a necessidade de vivências reflexivas coletivas acerca a) 
das problemáticas do ensino da Astronomia, tais como as dificuldades para 
ensinar, falhas na formação, obstáculos externos, fontes confiáveis de 
consulta e pluralidade nas metodologias de ensino; b) da importância da 
Astronomia, segundo as dimensões: afetiva, humanística e curricular; c) das 
contribuições que a formação continuada pode ter proporcionado durante e 
após as atividades propostas, bem como identificar possíveis alterações em 
sua atuação docente em relação ao ensino de Astronomia; d) das 
dimensões motivacionais da Astronomia. 

Palavras-chave: Educação em Astronomia; formação de professores; 
reflexão; análise de conteúdo. 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

29 

 

 

 

 
 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 5 
(27/07 – 8:00) 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

30 

MAPEAMENTO DOS ESTUDOS PRODUZIDOS SOBRE 
O ENSINO DE ASTRONOMIA QUE TEM COMO FOCO 

OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Danilo de Oliveira Kitzberger1, Roberta Chiesa Bartelmebs2, 
Camila de Andrade Pandini 3, Maria Milena Tegon Figuieira 4 

 
1 Universidade Federal do Paraná/danilokitzberger@gmail.com 
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Humanas/roberta.bartelmebs@ufpr.br 
3 Universidade Federal do Paraná/camila1997andrade@gmail.com 

4 Universidade Federal do Paraná/milenategon@gmail.com 

Resumo: O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa sobre 
Astronomia na Educação Básica, desenvolvido na Universidade Federal 
do Paraná. Apresentamos aqui uma parte da revisão que denominamos 
“estado do conhecimento” dos estudos sobre o ensino de Astronomia 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida ao 
longo dos anos de 2016 e 2017 tendo como objetivo delimitar os estudos 
na área do ensino de Astronomia nos anos iniciais para conhecer o que 
está sendo produzido pelos pesquisadores e compreender melhor a 
constituição deste campo. A seleção do material foi realizada no banco 
de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO), e 
nos eventos Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), Simpósio 
Nacional de Educação em Astronomia (SNEA) e Simpósio Nacional de 
ensino de ciência e Tecnologia (SINECT), com leituras dirigidas aos 
artigos publicados no período de 2011 a 2016. Na pesquisa foram 
encontrados 129 artigos que foram catalogados nas seguintes 
categorias: a) Formação de professores; b) Educação em Astronomia e 
c) Ideias dos alunos. A análise foi feita no ano de 2017, com base na 
Análise Textual Discursiva (ATD). Percebemos que a concentração das 
publicações na área está em artigos que tratam de forma abrangente da 
educação em Astronomia. São artigos que abordam metodologias 
diferenciadas para o ensino de conceitos de Astronomia nos anos inicias 
do Ensino Fundamental. A abordagem metodológica tem influência na 
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mudança da compreensão da importância do ensino desses conceitos 
em sala de aula, porém, entendemos que é preciso também 
compreender as concepções epistemológicas dos professores. Por isso, 
o prosseguimento do trabalho será o de investigar entre professores dos 
anos iniciais as concepções epistemológicas que baseiam suas ideias 
sobre o ensino e a aprendizagem de Astronomia. 

Palavras-chave: Estado do Conhecimento; Astronomia nos anos 
Iniciais; Educação em Astronomia. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

Bianca Gellacic 1,3, Rodolfo Langhi 2,3 

 
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 
Faculdade de Ciências, membro monitora do Observatório Didático de 

Astronomia da Unesp 
 e-mail: biancagellacic@gmail.com 

2 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 
Faculdade de Ciências, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da 

Unesp 
 e-mail: langhi@fc.unesp.com  

³ Apoio: Pró Reitoria de Extensão, Projeto Núcleo de Ensino  
 

Resumo: O presente trabalho faz parte do projeto Núcleo de Ensino 
desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) intitulado “Núcleo de Ensino 
de Astronomia: contribuindo com subsídios para a formação continuada 
de professores” que busca trazer contribuições à formação continuada 
de professores, desenvolvendo não apenas conteúdos de astronomia, 
mas também metodologias e práticas de ensino na temática. Foi 
oferecido um curso de curta duração e posterior acompanhamento dos 
professores interessados a continuar as atividades em sua unidade 
escolar. O curso foi estruturado com elementos conteudistas para início 
da discussão e desenvolvimento de atividades abordando alguns 
aspectos práticos de ensino. A coleta e análise de dados foram 
realizadas a partir da metodologia da Análise de Conteúdo. Dentre os 
dados obtidos, podem-se constatar muitos aspectos de concepções 
alternativas já contidas na literatura da área; outro aspecto notado foi a 
dificuldade em trabalhar práticas de ensino sem o conhecimento do 
conteúdo específico.   

Palavras-chave: Saberes Docentes; Educação em Astronomia; Práticas 
de ensino. 
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A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E 
ASTRONÁUTICA E SUA INFLUÊNCIA NO ENSINO DE 

ASTRONOMIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

Lilian Santos Leite Menezes1, Evonir Albrecht2 
 

1 Universidade Federal do ABC, mestranda do Programa de pós-graduação em 
Ensino e História das Ciências e Matemática, lilian.menezes@ufabc.edu.br 

2 Universidade Federal do ABC, Centro de Matemática, Computação e 
Cognição, evonir.albrecht@ufabc.edu.br 

Resumo: O ensino de Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
é um grande desafio. Os professores desta etapa do ensino são polivalentes 
e em sua formação inicial é impossível que se apropriem de todos os 
conteúdos a serem trabalhados nas diversas áreas do conhecimento com a 
profundidade adequada. É natural que busquem referências sobre o tema 
em livros didáticos, que por sua vez tratam superficialmente o tema e 
apresentam, muitas vezes, conceitos ultrapassados. Diversas ações 
promovidas por pesquisadores e instituições ligadas à área procuram 
oferecer formação complementar aos professores para o ensino de 
Astronomia. Este artigo retrata parte de uma pesquisa mais ampla, que 
busca identificar em que medida a participação de alunos dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental de escolas públicas do município de São Bernardo 
do Campo pôde promover a inserção ou mudanças no ensino de 
Astronomia nestas escolas. Por meio de questionário estruturado e análise 
documental, será possível identificar mudanças nos projetos políticos-
pedagógicos e planos de trabalho dos docentes destas escolas.  
Inicialmente, apresenta um breve panorama do ensino de Astronomia nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e, em seguida, da própria Olimpíada 
Brasileira de Astronomia, destacando sua origem, objetivos e resultados 
aferidos por sua equipe de organização. Em seguida, delineia um quadro 
sobre a rede municipal de escolas de São Bernardo do Campo e aponta os 
primeiros dados coletados.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Olimpíada Brasileira de 
Astronomia; projeto político-pedagógico; rede pública de São Bernardo do 
Campo. 
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ASTRONOMIA PARA CRIANÇAS – ANALISANDO 
UMA SITUAÇÃO LÚDICA REALIZADA EM UM 

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO SOB A LUZ DA 
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
Gleici Kelly de Lima1, Rodolfo Langhi2 

 

1 Universidade Estadual Paulista / Faculdade de Ciências / Programa de Pós-
Graduação em Educação para a Ciência / Observatório Municipal Astronômico 

Domingos Forlin /gleicikellydelima@hotmail.com.br 
2 Universidade Estadual Paulista / Faculdade de Ciências / Programa de Pós-
Graduação em Educação para a Ciência/ Observatório Didático de Astronomia 

UNESP/ rlanghi@fc.unesp.br 
 

Resumo: Este trabalho objetivou demonstrar e analisar uma situação de 
aprendizagem lúdica, por meio da abordagem teórica histórico-cultural, 
em um observatório de Santa Catarina. A situação descrita aconteceu 
em um projeto “Férias no Observatório”, no qual o enfoque foi dado na 
brincadeira lúdica realizada a partir do livro “O Pequeno Príncipe”. A 
brincadeira pela perspectiva histórico-cultural possibilitou refletir sobre o 
uso do brinquedo enquanto mediador da construção de saberes. A 
ludicidade e a alfabetização científica foram fundamentais na análise 
deste trabalho, demonstrando possibilidades de inserir a ciência desde a 
mais tenra idade, descobrindo olhares curiosos e despertando a 
imaginação. Por fim, demonstrou a importância da inserção da cultura 
científica por meio da ludicidade para as crianças, através da literatura e 
da Astronomia em um espaço não formal de ensino, o observatório. 

Palavras-chave: Astronomia; ludicidade; educação não formal; 
alfabetização científica; teoria histórico-cultural. 
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CONTRIBUIÇÕES DA SEMANA DE IMERSÃO TOTAL 
EM ASTRONOMIA PARA O ENSINO E DIVULGAÇÃO 

DE ASTRONOMIA 

Bianca Gellacic1, Caroline de Marcelo Prata Nascimento2, Rodolfo Langhi3 

 
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 

Faculdade de Ciências, monitora do Observatório Didático de Astronomia da 
Unesp;  e-mail: biancagellacic@gmail.com 

2 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 
Faculdade de Ciências, monitora do Observatório Didático de Astronomia da 

Unesp;  e-mail: carolpratamn@gmail.com 
3 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 

Faculdade de Ciências, Coordenador do Observatório Didático de Astronomia 
da Unesp;  e-mail: rlanghi@fc.unesp.br 

Resumo: A Semana de Imersão Total em Astronomia teve sua primeira 
edição no ano de 2015 e vem ocorrendo anualmente desde então. Esta 
atividade é desenvolvida e coordenada pelo Observatório Didático de 
Astronomia da Unesp de Bauru. O objetivo é oferecer a formação 
continuada de professores, alunos da UNESP e ao público em geral 
interessado no tema. O intuito desta semana é proporcionar uma 
sequência de palestras aos interessados, com conteúdos desde os 
básicos e elementares da Astronomia até conteúdos mais complexos e 
avançados com abordagem didática e acessível ao público não 
especialista na área. Durante as três edições analisadas, pode-se notar 
o grande interesse de pessoas de todo o país e outras localidades e a 
participação de pessoas de diferentes estados. Também se constatou 
uma ampla gama de profissões e áreas de atuação entre os 
participantes, mostrando que não só os professores e pessoas da área 
de exatas tem o interesse em uma formação especializada no tema. 
Com isso, afirma-se a importância da realização de atividades de 
formação comprometidas com a qualidade do Ensino e o acesso ao 
público geral.  

Palavras-chave: Divulgação em Astronomia; Ações Nacionais; 
Formação Inicial e Continuada. 
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MOSTRAS CIENTÍFICAS ITINERANTES COMO MEIO 
DE DIFUSÃO DO ENSINO DE ASTRONOMIA 

Sônia Elisa Marchi Gonzatti1*, Andréia Spessatto De Maman2*, 
Adriana Belmonte Bergmann3*, Adriana Magedanz4*, Jane 

Herber5*, Guilherme Welp Stefan6*, Hélder Conceição 
Pacheco7* 

1Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, soniag@univates.br 
2Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, 

andreiah2o@univates.br 
3Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, aberg@univates.br 

4Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, 
magedanza@univates.br 

5Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, 
jane.herber@univates.br 

6Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, 
guilherme.stefan@univates.br 

7Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES/CETEC, helder@univates.br 

Resumo: Mostras científicas itinerantes (MCIs) têm se consolidado como 
uma iniciativa no contexto da educação não formal que intensifica 
interações com a educação escolar. Na medida em que oferecem 
atividades interativas e exploratórias por meio de recursos nem sempre 
disponíveis para as escolas, complementam e enriquecem as atividades 
desenvolvidas nesse contexto e, ainda, contribuem para ressignificar 
conceitos e potencializar aprendizagens no campo das Ciências Exatas. 
Nessa perspectiva, o Ensino de Astronomia pode ser difundido e 
incentivado por meio das Mostras Itinerantes. No contexto desse 
trabalho, desenvolvido por uma universidade comunitária do Sul do 
Brasil, a Astronomia é difundida por meio de um planetário móvel, que 
integra o conjunto das atividades oferecidas nas MCIs. O objetivo desse 
trabalho é descrever a dinâmica de organização e desenvolvimento 
dessas Mostras, analisando a percepção dos estudantes participantes 
em relação às atividades oferecidas. A fonte empírica dos dados são 
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questionários respondidos pelos estudantes participantes das seis MCIs 
realizadas em 2017, ao final de cada turno de trabalho e após a 
participação em três ou quatro oficinas distintas. Foram analisados 1.320 
questionários. Como tendência geral, observa-se a preferência dos 
estudantes pelas atividades do planetário e das oficinas experimentais, 
que trabalham com diferentes experimentos voltados a conceitos de 
química e física. Possivelmente, essa preferência está relacionada ao 
fato de o planetário representar uma novidade ou mesmo inovação na 
abordagem da Astronomia. A motivação e o interesse por atividades 
experimentais, por sua vez, podem estar relacionados ao fato de que 
esse tipo de abordagem ainda é preterido nas aulas de ciências, a 
despeito de todos os indicativos das pesquisas realizadas na área de 
Educação e Ensino de Ciências que indicam a relevância das mesmas 
para a aprendizagem.    

Palavras-chave: Mostra Científica Itinerante. Planetário Móvel. Ensino 
de Astronomia. Educação não formal.   
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OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS ENQUANTO 
METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DE UMA 

SESSÃO DE PLANETÁRIO 

Rodolfo Langhi1, Fabiana Andrade de Oliveira2, Sioneia 
Rodrigues da Silva3 

 
1 Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e do 

Departamento de Física, UNESP, campus Bauru, rlanghi@fc.unesp.br 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da 
UNESP, Programa de Bolsa do PTI - C&T+I/FPTI-BR, anafabi.ufms@gmail.com 
3 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da 

UNESP, sioneway@gmail.com 

Resumo: Apresentamos a estruturação de uma sessão de planetário 
intitulada “H2O” seguindo os princípios da metodologia dos Três 
Momentos Pedagógicos, dentro dos limites de suas possíveis 
aproximações aplicáveis ao ambiente não formal de ensino de um 
planetário. Como situação problematizadora real, escolheu-se a temática 
do uso consciente da água, a partir da seguinte questão: como a 
interdisciplinaridade da Astronomia em um ambiente não formal de 
ensino pode potencializar a responsabilidade social quanto ao uso da 
água? A partir desta problemática, a sessão passou a ser estruturada 
com a etapa da organização do conhecimento, quando se estudou 
sistematicamente fontes bibliográficas selecionadas para a compreensão 
da problematização inicial, passando por revisões de profissionais. Na 
última etapa, o conteúdo estudado foi aplicado na produção e gravação 
da sessão e de um material didático acompanhante. Além do caráter de 
divulgação, a sessão aplica-se em contextos da educação formal e da 
pesquisa acadêmica sobre Educação em Astronomia. 

Palavras-chave: espaços não formais de ensino, educação em 
Astronomia, três momentos pedagógicos, sessão de planetário. 
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VISITAS ESCOLARES EM UM OBSERVATÓRIO 
ASTRONÔMICO: O QUE FICOU ARMAZENADO NA 

MEMÓRIA DOS ESTUDANTES?  

Fernando Roberto da Costa Linhares 1, Silvania Sousa do 
Nascimento 2 

 
1 UFMG/FAE, flinharesfisica@gmail.com 
2 UFMG/FAE, silnascimento@gmail.com 

Resumo: Nesse trabalho são apresentados os resultados de um estudo 
preliminar sobre as visitas escolares que ocorrem em um observatório 
astronômico, localizado em Minas Gerais. O objetivo do estudo foi identificar 
as memórias e lembranças de um grupo de estudantes que participaram de 
uma visita ao local. Realizou-se uma análise do conteúdo de 90 
questionários respondidos pelos estudantes, por meio eletrônico, cujas 
perguntas versavam sobre memórias e lembranças gerais e específicas 
acerca da visita na qual eles participaram à época em que eram estudantes. 
Tais visitas ocorreram dentro de um período que varia entre 10 e 20 anos 
atrás, tendo sido necessário recorrer às memórias de longo prazo dos 
visitantes. Levou-se em consideração o pressuposto de que aquilo que 
resiste ao tempo nas memórias de um indivíduo, provavelmente tenha sido 
significativo para ele. Dessa forma, buscou-se compreender se o 
observatório astronômico constitui um efetivo espaço educativo, tendo em 
vista suas características e peculiaridades, e se ele cumpre o seu objetivo, a 
partir do ponto de vista dos visitantes escolares. O estudo se insere dentro 
dos campos da educação não formal de astronomia, e envolve a temática 
da memória, lembrança e da emoção, cujas reflexões são muito escassas 
em pesquisas na área da educação. A presença da dimensão temporal, 
igualmente escassa na literatura, justifica a importância desse estudo, cujos 
resultados podem apontar estratégias de ação que contribuam para o 
planejamento de visitas escolares a observatórios astronômicos e outros 
espaços de aprendizagem, a partir da compreensão das memórias, 
emoções e opiniões dos sujeitos participantes. 

Palavras-chave: visitas escolares; observatórios astronômicos; memórias; 
emoções. 
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A ASTRONOMIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, UMA 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA NO 
CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES  

Marcio Aparecido de Oliveira1, Evonir Albrecht2 

 
1 Universidade Federal do ABC/Programa de Pós-Graduação em Ensino e 

História das Ciências e da Matemática/marcio.aparecido@ufabc.edu.br 
2 Universidade Federal do ABC/Centro de Matemática, Computação e 

Cognição/evonir.albrecht@ufabc.edu.br 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa do tipo 
“estado do conhecimento” sobre os trabalhos relacionados ao Ensino de 
Astronomia na Formação Inicial de Professores dos Anos Iniciais e 
Finais do Ensino Fundamental presentes em todo o Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES até o ano de 2016. Encontramos 211 trabalhos 
relacionados ao tema Astronomia nas áreas de Ensino e Educação de 
55 Instituições de Ensino Superior (IES), sete trabalhos são relativos ao 
Ensino de Astronomia na Formação Inicial de Professores dos Anos 
Inicias e Finais do Ensino Fundamental. Constatamos um crescimento 
na quantidade de trabalhos sobre o tema, identificamos nos trabalhos 
que a oferta de conteúdos relacionados a Astronomia nos currículos das 
IES ainda é deficiente e que ainda existem questões a serem 
respondidas, a mais relevante é: Porque a Astronomia ainda não faz 
parte do currículo da maioria das IES pesquisadas na Formação Inicial 
de Professores do Ensino Fundamental? Este trabalho pretende 
contribuir para a divulgação das pesquisas acadêmicas das áreas de 
Ensino e Educação no que tange o Ensino de Astronomia, foi possível 
identificar a necessidade de estabelecimento e fomento de grupos de 
pesquisa na área e mais trabalhos que tenham como objetivo a 
discussão e aprimoramento dos currículos presentes nos cursos de 
formação, tendo em vista a relevância do tema para a formação de 
professores.  

Palavras-chave: Estado do conhecimento, Ensino de Astronomia, 
Formação Inicial de Professores, Ensino Fundamental. 
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A PRESENÇA FEMININA NA AUTORIA DE TESES E 
DISSERTAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO EM 

ASTRONOMIA 

Paula Cristina da Silva Gonçalves Simon1, Paulo Sergio 
Bretones2 

 
1 UNICAMP/Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática 

PECIM/paulacsgsimon@yahoo.com.br 
2 UFSCar/Departamento de Metodologia de Ensino/ bretones@ufscar.br 

 
Resumo: A proposta deste trabalho é apresentar a produção e fomentar 
a reflexão sobre a presença feminina na autoria de teses e dissertações 
a partir da lista de publicações organizada e mantida no Banco de Teses 
e Dissertações sobre Educação em Astronomia (BTDEA). Com apoio de 
literatura relacionada ao Estado da Arte foi analisada e organizada a 
autoria de acordo com o gênero (feminino e masculino), de 1973 a 2016. 
A partir desse levantamento vários elementos emergem, refletindo sobre 
trabalhos produzidos e questões de gênero implicadas na constituição 
da área de pesquisa sobre Educação em Astronomia. Apesar das 
publicações estarem relacionadas à área da educação, os dados 
encontrados acompanham tendências de outras pesquisas sobre 
participação feminina na Astronomia e na Física. 

Palavras-chave: Estado da Arte; Gênero; Educação em Astronomia, 
mulheres na Ciência; Teses e dissertações. 
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A BUSCA POR INDÍCIOS DE APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

ATRAVÉS DA ANÁLISE DO USO DA LINGUAGEM 
CIENTIFICA EM SALA DE AULA E BLOG DE 

ASTRONOMIA 

Fábio Augusto Spina1, Noemi Sutil2, Marcos Antonio Florczak3 
 

1 Mestre em Ensino de Ciências,  Curitiba - PR / facaaqui@yahoo.com.br 
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3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR / Programa de Pós-
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Resumo: Apresenta-se resultados de pesquisa cujo intuito foi analisar o 
processo de apropriação da linguagem científica por parte de estudantes 
do Ensino Fundamental ao longo de aulas de Astronomia (ministradas às 
turmas do 5º ano) e de Física (ministradas às turmas do 9º ano), 
articuladas ao blog “Olhando para o Céu”. Os dados foram analisados 
por meio de Análise de Conteúdo e são constituídos pelos registros 
realizados por estudantes, professores e outros participantes do referido 
blog de astronomia, e por atividades realizadas pelos discentes em sala 
de aula. Para tanto, foram organizados em dois conjuntos: o primeiro 
refere-se aos alunos no 5º ano entre os anos de 2011 a 2013; o segundo 
refere-se aos mesmos estudantes já no 9º ano, entre 2015 a 2017. O 
trabalho possibilitou avaliar as contribuições e limitações referentes à 
utilização da tecnologia de blogs como meio de complemento 
pedagógico e para fomentar a apropriação da linguagem científica, e 
consequente auxílio na compreensão de conteúdos relacionados à 
Astronomia e Ciências Naturais. Esta análise fundamenta-se nos 
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, de David 
Ausubel e colaboradores, e no conceito de Zona de Desenvolvimento 
Proximal da Teoria de Aprendizagem de Lev Vygotsky. Entre os 
resultados obtidos destaca-se que o uso compartilhado das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC) fomentou a curiosidade e interação 
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entre os participantes, fato este que pode ter contribuído para o 
aprimoramento do uso da linguagem e da apropriação de conceitos 
científicos por parte dos estudantes. Espera-se que o enfoque destinado 
aos blogs relatado neste trabalho atue como uma proposta significativa 
para a apropriação da linguagem científica em outras realidades e níveis 
de ensino, e que estimule a aprendizagem continuada e colaborativa de 
seus participantes. 

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Zona de Desenvolvimento 
Proximal; Linguagem Científica; Blog. 
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A ELABORAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA 
O ENSINO DE ASTRONOMIA PARA DEFICIENTES 

VISUAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA NEUROPLASTICIDADE  

Daniela Pimenta de Andarde1, Gustavo Iachel2 
 

1 Universidade Estadual de Londrina /Departamento de Física/ 
danielapimenta123@hotmail.com 

² Universidade Estadual de Londrina /Departamento de Física/ iachel@uel.br
   

Resumo: O trabalho, realizado em nível de Iniciação Científica, teve por 
objetivo explorar o tema da Neurociência Cognitiva e como este campo 
de estudo propõe contribuições para o ensino de ciência para pessoas 
não videntes, além de propor e apresentar recursos didáticos para esse 
fim. Dessa maneira, são citadas as atividades didáticas que utilizam 
meios que exploram sentidos para além do da visão, como o tátil, o 
olfativo e o auditivo, que podem colaborar para o desenvolvimento da 
neuroplasticidade do aluno. Deste modo, são destacados projetos para a 
confecção de recursos didáticos de baixo e alto custo, que foram 
considerados para aplicação no Planetário de Londrina, para o ensino de 
Astronomia e para o auxilio da sessão para pessoas não videntes.  

Palavras-chave: Neurociência Cognitiva, Deficiência Visual, Ensino de 
Astronomia. 
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE 
FENÔMENOS ASTRONÔMICOS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Laura Menezes Eskasinki Dummer1, Márcia Maria Lucchese², 
Guilherme Frederico Marranghello³ 

 
1Universidade Federal do Pampa, Bagé-RS, lmedummer@gmail.com 

2Universidade Federal do Pampa, Bagé-RS, marcia.lucchese@unipampa.edu.br 
3Universidade Federal do Pampa, Bagé-RS, 
guilherme.marranghello@unipampa.edu.br 

Resumo: O ensino de ciências na educação infantil conforme ARCE, et al 
(2011) desenvolve papel vital na formação da imaginação levando ao 
processo de criação tendo grande importância no processo pelo qual a 
criança passa de descobrir-se e descobrir o mundo ao seu redor. Baseado 
nesta afirmação foi desenvolvida uma pesquisa relacionada ao tema, com a 
turma de pré-escola de nível I, da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Fundação Bidart, no município de Bagé, Rio Grande do Sul – Brasil.O 
trabalho teve por objetivo traduzir e analisar a pesquisa realizada pelos 
autores Hüseyin Küçüközer e Ayberk Bostan em turmas de jardim de 
infância da Turquia, com crianças na faixa etária de 6 anos, a qual buscava 
verificar a percepção dos alunos em relação aos ciclos de dia-noite, 
estações do ano e das fases da Lua. A partir daí partiu-se para uma 
aplicação semelhante com os alunos do Brasil, em uma turma de pré-escola 
de nível I da educação infantil, com crianças na faixa etária de quatro anos, 
traçando o perfil dos resultados aqui obtidos em conjunto com os daquele 
país. Os dados foram coletados usando um semiprotocolo de entrevista 
individual estruturado. O resultado comparativo mostrou que as crianças da 
Turquia, embora apresentassem equívocos, apresentaram respostas para 
todos os questionamentos e instigações, enquanto que no Brasil, 
mostraram-se abstensivas a maioria dos questionamentos ou responderam 
equivocadamente, não demonstrando conhecimento prévio em relação a 
todos os ciclos da natureza trabalhados. 

Palavras-chave: Educação Infantil; dia-noite; fases da Lua; estações do 
ano. 
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ASTRONOMIA COMO TEMA GERADOR DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 

PARA ALUNOS SURDOS E ALUNOS COM 
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM. 

Josiane Rodrigues dos Santos1, Janaina da Silva Barbosa2, 
Tina Andreolla³ 

 
1 UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná/Acadêmica de 

Especialização em Métodos Matemáticos/Professora da Educação Básica, 
josirodrigues0492@gmail.com 

2 UTFPR/DAMAT/Acadêmica de Licenciatura em Matemática, 
janaina.barbosaa@hotmail.com 

3 UTFPR/DAFIS/GEAstro/Professora do Magistério Superior, tina@utfpr.edu.br 

Resumo: Este trabalho apresenta o projeto desenvolvido com alunos do 
Ensino Fundamental cujo objetivo é trabalhar conceitos matemáticos 
através da Astronomia. Os participantes deste estudo foram alunos 
surdos de uma turma da sala especial, e também alunos do 9º ano de 
uma escola pública, na qual havia alguns estudantes com dificuldade de 
aprendizagem. Tal projeto foi aplicado de forma a incentivar e motivar os 
estudantes a aprender Matemática e Astronomia, utilizando atividades 
de Astronomia. Primeiramente, foram expostos alguns vídeos, figuras e 
dinâmicas sobre o Sistema Solar. Após, trabalhou-se com uma atividade 
retirada do livro de Astronomia da Agência Espacial Brasileira, que traz 
os planetas em uma determinada escala para ser comparados. Um 
tópico importante abordado foi a distância entre a Terra e a Lua. E então, 
chega-se ao ponto em que os discentes entendem o que é escala, raio, 
diâmetro, comprimento ou perímetro de uma circunferência/círculo e 
também da esfera. Além disso, calculam qual escala foi usada nesta 
atividade, assim como compreendem o que é e também calculam a área 
e o volume dessas figuras geométricas. 

Palavras-chave: Astronomia; Matemática; Inclusão. 
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CONCEPÇÕES BÁSICAS DOS ALUNOS ACERCA DA 
ASTRONOMIA NA ESCOLA: UMA AULA SOBRE O 

SISTEMA SOLAR 

Ariel Gonçalves Marcelino1 
 

1 PUCRS/Escola de Ciências / arielgmarcelino@gmail.com  

Resumo: A disciplina de Pesquisa em Física III, do curso de Licenciatura 
em Física da PUC/RS, propõe que os estudantes investiguem um tema de 
seu interesse, para a elaboração de um artigo, introduzindo-os no contexto 
da pesquisa. Como o assunto de maior interesse era a Astronomia, optou-se 
por investigar sobre os conhecimentos desta área na escola. Sabe-se que, 
em muitas escolas, há apenas dois períodos semanais destinados à 
disciplina de Física e, com tão pouco tempo de aula, os professores muitas 
vezes não conseguem ministrar todo o conteúdo previsto, com a 
profundidade que gostariam. A Astronomia, mesmo sendo de grande 
importância para a humanidade, é um dos assuntos que, pela falta de 
tempo, acaba não sendo trabalhada. Por este motivo foi elaborado um 
questionário para identificar as concepções dos alunos sobre esse tema, e 
se havia ou não déficit de conhecimento básico nesta área. Foi também 
preparada uma palestra interativa sobre os tópicos abordados no 
questionário, com o intuito de suprir algumas lacunas já previstas e 
apontadas na bibliografia pertinente. A pesquisa foi aplicada em uma turma 
de cada série do ensino médio, de uma escola particular de Porto Alegre, 
totalizando dois períodos em cada turma. Após a palestra foi aplicado um 
segundo questionário, semelhante ao primeiro, com o intuito de identificar 
algumas superações imediatas. Analisando os dados, conclui-se que existe 
um déficit de conhecimentos básicos sobre astronomia, no ambiente 
pesquisado, e que aulas sobre esse tema são necessárias e despertam o 
interesse e a imaginação dos alunos. Em vista do interesse demonstrado 
pelos estudantes durante a realização das atividades, bem como dos 
resultados dos questionários, pode-se inferir que a metodologia empregada 
apresentou resultados satisfatórios na evolução do conhecimento dos 
alunos sobre Astronomia.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Sistema Solar; Concepções sobre 
Astronomia.  
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COZINHANDO COM FOGÃO (LITERÁRIO) SOLAR DO 
TIPO CAIXA. 

Iraney Gonçalves Garcia¹, Jorge Luis da Costa Lopes 2 
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Mestre em Ensino de Astronomia/UEFS - Lic. em Matemática. Colégio Estadual 
Alaor Coutinho - Praia do Forte/BA e-mail: jorgeluislopes@Hotmail.com 

Resumo: Esta atividade interdisciplinar tem por questionamento como a 
observação de fenômenos astronômicos pode ser utilizada na 
aprendizagem do estudante? Para responder a este questionamento, 
foram realizadas no Instituto Imbassai, oficinas de Exercício da 
Cidadania, no intuito de desenvolver a conscientização para o 
aproveitamento dos recursos naturais. Neste estudo foi empregado a 
observação do movimento aparente do Sol e o aproveitamento de sua 
energia fornecida para o aquecimento de forma controlada de alimentos. 
Das fontes de energia renováveis, a proveniente do Sol, é a mais 
abundante e mais fácil de ser empregada através de tecnologias simples 
com baixo custo, como o forno solar tipo “CAIXA QUENTE”, construído 
com materiais reciclados. O seu uso viabiliza a construção do 
conhecimento através da observação de fenômenos astronômicos que 
se encontra presente no cotidiano do estudante, tendo o céu como 
laboratório.  Utilizamos uma Oficina de cheiros e texturas com diversos 
alimentos típicos da região. Houve a confecção e escolha dos textos 
para o fogão literário. Na segunda oficina, foi abordado o Sol como 
objeto astronômico e sua geração de energia, além de seus estágios 
evolutivos através de vídeo sobre os principais movimentos da Terra em: 
youtube.com. Na terceira oficina aconteceu a observação de filme com 
modelos e métodos de montagem do fogão Solar. Por último a 
construção do fogão (literário) solar tipo caixa. O trabalho demonstrou 
que a utilização da energia solar por meio do fogão solar do tipo caixa 
para o cozimento é bastante atrativo para os estudantes e resultou em 
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algumas aprendizagens de conteúdos diversos, tais como: movimento 
aparente do Sol, principais movimentos da Terra, 
Orientação/Localização, Leitura de textos referentes a conceitos básicos 
de Astronomia. Os aspectos literários foram relevantes por propiciarem 
interesses nos conhecimentos astronômicos, incentivando também a 
leitura e a escrita, comprovados pelos textos escritos pelos estudantes 
do Projeto Jovem aprendiz. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Fogão Solar; Astronomia; 
Literatura.  
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OS MODELOS MENTAIS DE ESTUDANTES DOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE 
O DIA E A NOITE: UM ESTUDO SOB  DIFERENTES 

REFERENCIAIS 

Hanny Angeles Gomide1, Marcos Daniel Longhini1 

 

1 Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais / EE Jerônimo Arantes, 
hannygomide@yahoo.com.br 

2 Universidade Federal de Uberlândia/ Faculdade de Educação, 
marcos.longhini@ufu.br 

Resumo: Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa 
de doutorado, que procurou apontar subsídios para a elaboração de 
propostas voltada à Educação em Astronomia, relativos ao ensino do 
tema dia/noite, tendo por base modelos mentais de alunos quando 
explicam tal fenômeno segundo um referencial pautado na superfície da 
Terra e fora dela. Assim, buscou responder a seguinte questão central: 
Quais modelos mentais são apresentados por esses estudantes  quando 
explicam o dia/noite, quando tomados da superfície da Terra e fora dela? 
Para responder a tal questionamento, utilizamos da interpretação dos 
modelos mentais construídos pelos discentes sobre o tema.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; ciclo dia/noite; Modelos 
mentais; Concepções de alunos.  
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“A NOVA TERRA” E “ASTROCARTAS”: JOGOS 
DIDÁTICOS DE ASTRONOMIA PARA A DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

Ingrid Augusto Caneca da Silva1, Rafael Kobata Kimura2 

1 Universidade Federal do Pampa / Engenharia de Energia, 
ingridcaneca@hotmail.com 

2 Universidade Federal do Pampa / Licenciatura em Física, 
rafaelkimura@unipampa.edu.br 

Resumo: Este trabalho apresenta o estudo que teve como desafio 
construir jogos didáticos para a divulgação científica balanceando a 
aprendizagem com o entretenimento de forma dinâmica. Como 
resultado, foram produzidos dois jogos: o primeiro, de tabuleiro, foi 
denominado “A Nova Terra” e o segundo, de cartas, foi chamado de 
“Astrocartas”. O tema escolhido para o primeiro foi “A busca de vida fora 
da Terra”, onde foram tratados conceitos de habitabilidade. O jogo se 
passa em um futuro distópico, onde a Terra está à beira de um colapso e 
os cientistas (jogadores) têm o objetivo de buscar um planeta habitável 
para garantir a sobrevivência da raça humana. O segundo jogo teve 
ênfase na formação de estrelas e suas evoluções de acordo com a 
massa, e também a classificação de Galáxias e Nebulosas. Esse jogo de 
cartas visa explicar, através de imagens e algumas informações 
pontuais, conceitos de evolução, classificações e a distinção dos mais 
diversos objetos astronômicos. Nos jogos, houve um planejamento, não 
só com relação ao conteúdo a ser tratado, mas também com relação ao 
sistema de jogo, como a definição do contexto, objetivos, mecanismos 
entre outros. Um estudo mais técnico, com um planejamento 
sistematizado de coleta e tratamento de dados, que seja capaz de 
avaliar a assimilação de conceitos, o fator entretenimento, a faixa etária 
ideal de aplicação e o contexto de aplicação será conduzido nos 
próximos passos a fim de aprimorar o jogo e estruturar um caminho que 
oriente a produção de outros jogos educativos. 

Palavras-chave: Jogos de Tabuleiro; Jogos de Cartas; Lúdico; 
Divulgação Científica. 
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A ASTRONOMIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DOS 
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Aline Alves de Oliveira1, Polonia Altoé Fusinato2, Michel Corci 
Batista3 

 

1 UEM / PCM, alline_alvesuem@hotmail.com  2 UEM / PCM, 
altoepoly@gmail.com 

3 UTFPR / PPGEF, michel@utfpr.edu.br 

Resumo: O Ensino de Astronomia encontra respaldo nas Diretrizes 
Curriculares da Educação, no entanto raramente é ensinada 
adequadamente na educação básica.  A Educação em Astronomia nos 
anos finais do Ensino Fundamental possui algumas peculiaridades. Uma 
delas diz respeito ao fato de contar com um professor formado em 
Ciências Biológicas, que na maioria das vezes, não contempla uma 
disciplina específica de Ensino de Astronomia. A problemática que 
direcionou este trabalho conduz ao seguinte questionamento: Como os 
conteúdos de Astronomia propostos para os anos finais do ensino 
fundamental, presentes nos livros didáticos estão sendo apresentados e 
discutidos pelos mesmos? Em busca de possíveis respostas para tal 
problemática, objetivou-se investigar seis coleções de Livros Didáticos 
(Coleção: Araribá Plus Ciências; Projeto Telaris; Ciências Naturais – 
aprendendo com o cotidiano; Companhia das Ciências; Coleção de 
Ciências da Editora Ática) aprovados no último PNLD (2017) com 
relação a forma de apresentação do conteúdo. A presente investigação 
adotou a metodologia qualitativa. Os instrumentos para a constituição 
dos dados foram: pesquisas exploratórias nos livros didáticos. Nossos 
dados evidenciam que ainda existem informações imprecisas e/ou 
desatualizadas, além de algumas inadequações de caráter conceitual, 
mas apontam ainda para uma melhora significativa na adequação das 
imagens aos conceitos abordados nos livros, deixando claro que apesar 
de alguns problemas a qualidade do material vem numa melhora 
crescente desde a primeira edição do PNLD de 1999. 

Palavras-chave: Educação em Astronomia; Livro Didático; Conteúdos. 
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Resumo: A Astronomia é palco de grande interesse e curiosidade por 
muitas pessoas e isto tem sido visto como um elemento motivador para o 
estudo de Ciência. Neste sentido, os conteúdos astronômicos atraem o 
entusiasmo dos alunos e permitem que o trabalho pedagógico seja feito 
com base na contextualização e na inter-relação com outras disciplinas, 
o que favorece ainda mais o processo de ensino-aprendizado. Por esse 
panorama, os livros didáticos, por ser um recurso pedagógico, têm 
ganhado papel de destaque, trazendo conceitos científicos os quais 
contribuem significativamente para que o discente explore e compreenda 
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o mundo a sua volta. Dessa forma, o presente trabalho pretende 
averiguar como o conteúdo de Astronomia está sendo abordado na 
coleção de livros didáticos Ligados. Com do triênio de 2016-2018 
distribuídos pelo PNLD para o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, em 
especial no município de Cascavel - Pr. 

Palavras-chave: Livro Didático; PNLD; Ensino de Astronomia. 
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A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS SOBRE 
ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: RELATO 

DE UMA EXPERIÊNCIA SUBSIDIADA POR MAPA 
CONCEITUAL 

 Felipa Pacífico Ribeiro de Assis Silveira¹,  
Conceição Aparecida Soares Mendonça²,  

1 FIG-UNIMESP (Centro Universitário Metropolitano de São Paulo), e-mail: 
felipa.silveira@gmail.com 

2 UFRPE-UAG (Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade 
Acadêmica de Garanhuns), e-mail: conceicao_mendonca@hotmail.com 

Resumo: O artigo tem por finalidade relatar uma ação educativa, 
desenvolvida nas aulas de Ciências da Natureza, utilizando como 
estratégia didática o mapa conceitual. Durante a ação educativa, com a 
participação de 32 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola pública de São Paulo, buscamos promover o aprendizado de 
conceitos científicos da Astronomia necessários ao desenvolvimento de 
competências e habilidades determinadas para o eixo temático Terra e 
Universo. Os mapas conceituais produzidos foram avaliados por meio de 
análise interativa, a partir de sua estruturação e da apresentação verbal 
das produções dos estudantes em sala de aula. O mapa conceitual se 
revelou como estratégia potencialmente significativa de ensino-
aprendizagem por evidenciar conhecimentos prévios relevantes, 
indicadores de evolução conceitual e manifestações de idiossincrasias 
sobre os conceitos científicos estudados. Consideramos que o mapa 
conceitual atuou como uma senha para revelar pensamentos, 
sentimentos e ação dos estudantes perante as situações propostas. 
Almejamos, com o relato da ação educativa, contribuir para a ampliação 
do uso de mapa conceitual no ensino fundamental, bem como, fortalecer 
a corrente didática pedagógica que busca possibilidades de ensino, no 
âmbito da sala de aula, capazes de promover aprendizagem significativa 
dos conceitos astronômicos. 

Palavras-chave: Conceitos científicos; Ensino de Astronomia; Ensino 
Fundamental; Mapa conceitual; Aprendizagem significativa. 
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A LITERATURA E A ASTRONOMIA COMO 
POSSIBILIDADE PARA UM ENSINO DE CIÊNCIAS 

INTERDISCIPLINAR 

 Michel Corci Batista1, Débora Regina da Rocha2 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná / Física, michel@utfpr.edu.br 
2 Professora da Educação Básica / Colégio Santo Inácio, prof.deborarocha@gmail.com 

Resumo: "A ciência de que se gosta não é necessariamente aquela que 
está nos livros de ciência", a citação inicial remete ao Sítio do Pica-pau 
Amarelo, em específico um trecho de um dialogo entre Pedrinho e Dona 
Benta. Essa fala representa a forma de pensar de muitas crianças e também 
de muitos professores de crianças. Nesse sentido a utilização da literatura 
no ensino das ciências, pode, pela sua ludicidade, representar uma 
possibilidade real de romper com o ensino tradicional. Assim como a 
literatura, a astronomia pode ser considerada um “motor” poderoso o 
suficiente para despertar a curiosidade pela ciência e proporcionar ao 
professor um trabalho interdisciplinar. Nesse contexto objetiva-se com este 
trabalho fazer um levantamento por meio da pesquisa qualitativa, do tipo 
bibliográfica, das obras infanto-juvenis que abordem a temática astronomia, 
e entre elas, elencar uma para apresentar as possibilidades de um trabalho 
interdisciplinar, a fim de que o professor possa conhecer as potencialidades 
da obra. Após o levantamento das obras escolhemos Viagem ao céu, de 
Monteiro Lobato. Esta obra é constituída pelas histórias de Dona Benta e 
pelas aventuras espaciais de Pedrinho, Narizinho e Emília. Aventuras que 
permitem ao professor de ciências discutirem assuntos como: calendários 
(relacionando história e matemática), estações do ano (relacionando 
ciências e geografia), distâncias astronômicas (relacionando matemática e 
artes), sistema solar (relacionando ciências, geografia e matemática), entre 
outras possibilidades. Assim, esperamos proporcionar ao professor que 
escolher tal livro para trabalhar uma possibilidade de apresentar o céu e as 
relações astronômicas, não apenas com termos científicos e dados 
numéricos, mas também de uma forma lúdica, evidenciando a 
interdisciplinaridade e ressaltando fascínio pelo universo.  

 
Palavras-chave: Literatura; Astronomia; Ensino de Ciências; 
Interdisciplinaridade. 
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Resumo: O presente trabalho buscou analisar o material conhecido por 
“planetário”, comercializado como ferramenta de ensino para as escolas, 
com o objetivo de tornar mais didático o ensino do conteúdo de astronomia. 
O material constitui uma representação do sistema solar, em que estão em 
destaque o Sol (uma lâmpada), o planeta Terra e a Lua. Em sua base 
encontramos os demais planetas do sistema solar, as estações do ano, as 
fases da lua e algumas constelações. Porém, ao realizar uma análise crítica 
sobre o mesmo, percebemos que ele contém diversos erros conceituais que 
provocam a construção de concepções alternativas. Alguns erros que 
apontamos são: a) os três astros deste modelo não estão na mesma escala 
de diâmetro; b) o Sol, a Terra e a Lua não estão posicionados corretamente 
na escala de suas distâncias; c) os desenhos das órbitas de cada planeta 
estão errados, pois não são circulares e não estão a estas distâncias do Sol;  
d) os tamanhos dos planetas desenhados na base também estão incorretos 
e fora de escala;  e) as posições em que cada planeta se encontra em suas 
órbitas estão fixas, embora estes deveriam também girar em torno do Sol, 
assim como o globo terrestre da maquete pretende simular;  f) a quantidade 
de satélites naturais dos planetas está desatualizada e incompleta; e outros. 
Deste modo, este material acaba por prejudicar a aprendizagem dos alunos, 
permitindo que estes criem concepções equivocadas sobre a temática. 
Ressaltamos a importância do professor em pesquisar e estudar o material 
antes de ser trabalhado com os alunos, para que não haja a construção de 
concepções errôneas. 

Palavras-chave: Planetário escolar; Recurso Didático; Erros conceituais em 
astronomia; Ensino de Astronomia. 
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Resumo: Neste trabalho apresentamos a experiência de ensinar a 
análise de espectros da luz visível utilizando um espectroscópio 
construído em sala de aula. Durante a Semana Nacional do Meio 
Ambiente no IFPE – Campus Ipojuca, ministramos uma oficina para um 
total de 20 estudantes com o propósito de analisar espectros através de 
um espectroscópio caseiro. Eles tiveram os fundamentos teóricos 
necessários para entenderem e resolverem as situações propostas. 
Divididos em cinco grupos receberam lâmpadas de tipos distintos, vela, 
álbum com fotos de espectros que seriam tomados como “padrão”, 
materiais e orientações para montarem o espectroscópio. A construção 
do espectroscópio é fácil e de baixo custo, apresentando uma resolução 
que permite identificar e comparar espectros de elementos químicos 
diferentes. Com o espectroscópio, observaram e fotografaram os 
espectros das lâmpadas e da chama de uma vela e, após analisá-los, 
identificaram os espectros correspondentes aos que existiam no álbum. 
A análise do pós-teste mostrou que as atividades desenvolvidas durante 
a oficina contribuíram para o entendimento de que cada elemento 
químico possui um espectro característico e que o espectroscópio é um 
instrumento de grande relevância para a Astronomia, pois, conhecendo o 
espectro de um objeto celeste obtêm-se várias informações do mesmo, 
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tais como temperatura e composição química. Outro ponto a destacar foi 
a desconstrução de um obstáculo epistemológico sobre a relação entre a 
temperatura e a cor de um objeto. A utilização do simulador Blackbody-
Spectrum e da lei de Wien permitiram mostrar que as estrelas azuis têm 
maior temperatura que as estrelas vermelhas. O processo ensino-
aprendizagem foi favorecido pela motivação e interação dos estudantes. 

Palavras-chave: espectroscópio caseiro; espectros. 
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PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO  
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Resumo: Nos últimos anos, temos percebido um interesse muito grande, por 
parte dos estudantes do Ensino Médio, por assuntos ligados à Astronomia. 
Notícias sobre buracos negros, supernovas, exoplanetas são cada vez mais 
lidos pelos jovens alunos. Podemos destacar também que as grandes distâncias 
que nos separam de outras galáxias e a possibilidade de viagens até mundos 
ainda desconhecidos pelo homem vêm mexendo com a imaginação de nossos 
jovens em idade escolar. Com o intuito de aproveitar e explorar este interesse 
dos alunos em benefício do ensino de ciências, elaboramos uma sequência 
didática sobre medidas de distâncias em Astronomia, que explora os aspectos 
interdisciplinares entre a Matemática, a Física e a Astronomia, tendo como 
referencial teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) proposta por 
David Ausubel. Neste trabalho relatamos a experiência da aplicação piloto desta 
sequência didática no Centro Estadual do Ensino Médio em Tempo Integral São 
Pedro, escola da rede pública localizada em Vitória, ES. Antes da aplicação, 
com o intuito de efetuar um levantamento de concepções iniciais acerca de 
alguns conceitos básicos a serem trabalhados, os estudantes responderam a 
um questionário sobre medidas de ângulos, trigonometria, unidades de medida 
de comprimento e de tempo, ondas, ano-luz e acerca de alguns objetos 
astronômicos, como planetas e estrelas. Ao final, o mesmo questionário foi 
reaplicado com o objetivo de avaliar uma esperada aprendizagem acerca destes 
conceitos por parte dos estudantes participantes. A análise das respostas aos 
questionários evidenciaram alguns indícios de aprendizagem, mas também 
apontam para o fato de que a sequência e sua metodologia necessitam ser 
aperfeiçoadas, devendo ser ministrada com mais tempo, menos aulas 
expositivas e tomando maior cuidado em só abordar o tópico seguinte quando 
os conceitos necessários, os “subsunçores” na linguagem da TAS, já estiverem 
presentes e suficientemente desenvolvidos, o que se buscará cumprir em 
futuras aplicações. 

Palavras-chave: medidas de distâncias; Astronomia; sequência didática; 
Aprendizagem Significativa. 
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Resumo: A simples atitude de elevar o olhar para contemplar o céu se distancia 
gradualmente da vida das pessoas: torna-se cada vez mais difícil perceber e 
compreender suas nuanças diante, por exemplo, da poluição luminosa das 
cidades. Resgatar esse hábito pode trazer benefícios ao processo de ensino-
aprendizagem pois a observação celeste é capaz de estimular a postura crítica, 
investigativa e reflexiva relacionadas à natureza e ao próprio ser.  Diante deste 
contexto relata-se atividade de ensino de Astronomia desenvolvida com 
estudantes do 5° ano do ensino fundamental, que emprega ferramentas 
tecnológicas como meio para fomentar uma aprendizagem contextualizada e 
mais reflexiva desta ciência.  Sua realização foi organizada em duas etapas: a 
primeira consistiu em analisar imagens astronômicas disponíveis no site APOD 
(Astronomy Picture of the Day). Para tanto foi apresentado um roteiro de estudo 
eletrônico, cujas etapas foram cumpridas totalmente em meio digital com o 
auxílio de um computador com acesso à internet e um editor de texto; na 
segunda etapa foram utilizados aplicativos para dispositivos móveis com o 
intuito de localizar no céu as estruturas analisadas na etapa anterior e ilustrar 
algumas características físicas, como sua posição no céu, distância, tamanho e 
brilho (reais e aparentes), dentre outros. Mediante a interação entre os 
aprendizes, a tecnologia e o conhecimento astronômico, esta atividade 
estimulou o processo de aprendizagem de forma lúdica, colaborativa, autônoma 
e duradoura. Ao incorporar TIC em sala de aula buscou-se um meio para mediar 
pressupostos da Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por Ausubel e 
colaboradores, e a Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. Observou-
se que o uso da tecnologia pode facilitar, isto é, tornar significativo e instigante o 
processo de aprendizagem e apropriação de termos específicos desta ciência, 
além de fomentar o questionamento de cunho científico e tecnológico inerente 
ao próprio processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: APOD; TIC; Aprendizagem Significativa; Zona de 
Desenvolvimento proximal. 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

64 
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Resumo: Este trabalho trata de um projeto de pesquisa do tipo 
intervenção pedagógica, baseado em uma sequência didática que busca 
introduzir jogos pedagógicos como ferramenta para auxiliar no processo 
de ensino-aprendizagem de Astronomia, com ênfase no Sistema Solar, 
baseando-se no método ativo de Aprendizagem Baseada em Equipes 
(do inglês Team Based Learning, TBL). A intervenção pedagógica está 
sendo realizada em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da 
cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, com alunos do sexto ano do ensino 
fundamental. O primeiro jogo consiste em um tabuleiro onde os alunos 
percorrerão uma trilha recebendo informações sobre a história da 
Astronomia, com o objetivo de motivar a aprendizagem e introduzir os 
jogos como um recurso pedagógico no processo ensino-aprendizagem. 
O segundo jogo, será de perguntas e respostas, proporcionando a 
experimentação de realizar trabalho em equipes durante as aulas de 
ciências, planejadas para o Ensino de Astronomia, onde serão 
trabalhados conceitos básicos de Astronomia. Por fim, o terceiro consiste 
em um jogo de tabuleiro, objetivando verificar os conhecimentos 
adquiridos ao longo do processo de implementação da sequência 
didática baseada no TBL, sobre a estrutura e características do Sistema 
Solar. A fim de verificar a eficácia da proposta, as atividades 
desenvolvidas serão analisadas de forma qualitativa e quantitativa. 

Palavras-chave: Astronomia; Sistema Solar; Jogos; Aprendizagem 
Baseada em Equipes. 
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ASTRONOMIA E MODELAGEM MATEMÁTICA: 
POSSIBILIDADE DE ENSINO INTERDISCIPLINAR 

Claudiana de Souza Santos Carvalho1 
 

¹Discente do Mestrado Profissional em Astronomia; UEFS  

Resumo: Neste relato, é descrita uma experiência de ensino que utilizou a 
Modelagem Matemática como ambiente de aprendizagem para o 
desenvolvimento de atividades contextualizadas na Astronomia e 
implementadas em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II de uma 
escola da rede pública estadual da Bahia. O objetivo principal centrava-se 
em levar para a sala de aula uma proposta para promover, de forma 
interdisciplinar, o ensino da Astronomia e da Matemática, como orienta os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Buscava-se também, investigar, 
por meio da aplicação desta metodologia, de que forma a utilização 
contextualizada de conhecimentos de Astronomia básica em um ambiente 
de aprendizagem utilizando a Modelagem Matemática pode proporcionar 
aos alunos motivação pelo estudo das ciências e consolidar saberes da 
Astronomia e da Matemática. Para alcançar o objetivo, foram propostas 
atividades para explicar fenômenos como: surgimento do dia e da noite; 
visualização da duração da parte diurna e noturna do dia em função da 
latitude, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à 
perpendicular ao seu plano orbital; demonstração sobre como ocorrem as 
estações do ano; ocorrência dos eclipses lunares; as fases da Lua; o 
Sistema Solar. As atividades seguiram um padrão de sequência onde a 
parte inicial era sempre o contato com um tópico de Astronomia, estudado, 
experimentado ou observado e em seguida, o entendimento matemático do 
fenômeno estudado. Por fim, apresento os resultados obtidos com o uso 
desta proposta didática no processo de ensino-aprendizagem da Astronomia 
e da Matemática. As atividades desenvolvidas proporcionaram aos alunos 
competências de ordem formativa e informativa; formativa quando amplia o 
conhecimento, por meio das análises realizadas dos problemas propostos, 
dos cálculos e das inferências; quanto à informativa, ela se faz presente na 
verificação de que os conhecimentos matemáticos e astronômicos estão 
presentes no cotidiano.  

Palavras-chave: Astronomia; Modelagem Matemática; Interdisciplinaridade. 
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Resumo: A tecnologia vem cada vez mais se fazendo presente em nosso 
cotidiano, seja através do meio industrial, como também associada a temas 
sociais, como ambiente, saúde e educação. A escola, primeiro ambiente 
social não familiar, acolhe tais influências e vem investindo em propostas de 
tecnologias e metodologias em sala de aula.  Contudo, para a execução 
destas, desafios devem ser superados.  Neste sentido, a astronomia torna-
se uma aliada por aguçar, de forma natural, a curiosidade humana e facilitar 
ações interdisciplinares. Diante disso, este estudo propõe analisar um site 
museal virtual, com conteúdos relacionados à astronomia, como recurso 
educacional. Foram realizadas visitas no site MAST (Museu de Astronomia 
e Ciências Afins), observando as informações, a abordagem, e os temas 
apresentados, relacionando-os aos conteúdos desenvolvidos no ambiente 
escolar. A página virtual além de divulgar o espaço físico do museu, busca 
popularizar conteúdos básicos de astronomia e se torna um instrumento 
com potencial viabilidade de uso no ensino de ciências, já que possui o 
acesso gratuito e ilimitado, numa linguagem simples e objetiva, com um 
ambiente virtual dinâmico, com recursos visuais atrativos e promoção de 
abordagens pedagógicas variadas. A exposição Estações do ano: Terra em 
movimento possui três categorias: As Estações do Ano; Lua e Sol e 
Estações dos Planetas. Com questionamentos norteadores, como por 
exemplo: “O Sol nasce do lado Leste e se põe no Oeste?”; comparativo de 
imagens; e contextualização é capaz de estimular o interesse dos 
estudantes; apresenta ainda significados etimológicos, para definir 
conceitos; e aspectos da história da ciência, para informar sobre as 
transformações e o avanço científico ao longo do tempo. Estimular 
inovações práticas desenvolvendo a criticidade e autonomia no ensino de 
ciências resulta em formar sujeitos capazes de compreender, identificar e 
refletir sobre seu papel de cidadão na sociedade seja com temas científicos, 
sociais, políticos e culturais. 

Palavras-chave:  tic’s; ensino não formal; divulgação científica. 
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Resumo: Diante do fascínio que a Astronomia exerce sobre a maioria das 
pessoas, cada vez mais se buscam maneiras de aprender sobre esta área 
de forma independente e também se busca inserir a Astronomia no ensino 
dos mais diversos componentes escolares devido ao seu alto potencial de 
atrair a atenção do público. Entretanto, os telescópios, lunetas e até 
mesmo binóculos fogem, muitas vezes, do orçamento daquele individuo 
apreciador dessa ciência. Dessa forma, este trabalho propõe uma maneira 
viável e de baixo custo para se construir uma luneta astronômica refratora 
capaz de tornar real a possibilidade de observação de objetos celestes 
como planetas e a Lua. Após elencar os materiais necessários, como: 1 
metro de tubos de PVC de 50 mm e 40 mm, luvas de 50 mm e 40 mm, fita 
dupla face, cola, tinta spray preto fosco, lente de 50 mm convexa (pode ser 
de lupa), lente ocular (de monóculo, webcam ou máquina fotográfica) e um 
ralo de pia (PVC). Mede-se a distância focal, realiza-se a montagem 
iniciando pelo corte dos tubos de 50 mm e de 40 mm, a pintura de todos os 
tubos e a colagem dos tubos. Por último, acopla-se a lente e realiza-se a 
colagem do suporte do ralo no cano 40 mm para que o ralo sirva como 
ajustador focal. Ao encaixar todas as peças, está pronta a luneta. Durante 
a montagem da luneta em aula, os alunos apresentam profundo interesse 
em saber como funcionava e o que podia se ver com ela. Fatos como 
esses mostram como o interesse pelos objetos celestes incentiva no 
ensino aprendizagem da óptica, por exemplo. Portanto, o uso de 
ferramentas que incentivem o ensino de Astronomia ou uso desta como 
ferramenta facilitadora do ensino- aprendizagem são necessários. 
 
Palavras-chave: Astronomia; Telescope; Econômico. 
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Resumo: Muitos problemas atrapalham uma abordagem dos conteúdos 
de Astronomia nas escolas e destacamos a falta de recursos para a sala 
de aula. Visando esse problema, acreditamos que uma abordagem 
lúdica a partir de jogos é um caminho a ser explorado para a produção 
de recursos para a sala de aula (ambiente formal) e fora dela (ambiente 
informal), pois apresentam grande potencial para despertar o interesse 
pelos conteúdos ao abordá-los dentro de um ambiente propício a uma 
melhor aprendizagem. Aproveitando esse tipo de motivação e um 
ambiente diferenciado, produzimos o jogo de tabuleiro “Charadas do 
Sistema Solar”. O mesmo utiliza charadas para abordar as 
características principais do Sistema Solar e dos objetos celestes que o 
compõem. No ano de 2017, realizamos vários testes para o 
desenvolvimento do jogo com um público variado, desde alunos do 
Ensino Fundamental, de graduação em Física e professores de Física e 
Ciências, mas foi em uma oficina ministrada no 14º Encontro 
Paranaense de Astronomia (evento de Astronomia amadora) realizado 
no segundo semestre de 2017, que coletamos os dados junto aos 
participantes por meio de diário de campo. Durante a implementação da 
proposta, discutimos vários aspectos do jogo e de seu potencial para o 
ensino e divulgação de Astronomia. A análise dos dados coletados 
evidenciou que o jogo consegue cumprir seu principal objetivo de ajudar 
no ensino e divulgação, criando um ambiente mais favorável para que 
isso aconteça. O uso de charadas foi outro destaque para os 
participantes, pois na opinião deles, quebra a sequência lógica 
tradicional da forma com que as pessoas geralmente aprendem nas 
escolas. 

Palavras-chave: Jogos; Lúdico; Astronomia; Sistema Solar. 
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Resumo: O presente trabalho relata a construção de um mural de 
constelações, para o ensino de conceitos básicos de astronomia e 
observação do céu, realizado em uma escola da rede pública de Mato 
Grosso do Sul, como proposta de atividade prática e conceitual. É 
levantada a discussão, no que se refere à práxis de observação do céu, 
sobre o uso de instrumentos tecnológicos, que trazem prontos e 
acabados os conhecimentos relacionados à observação, e como vêm 
sendo explorados. Esta abordagem tecnológica reforça o distanciamento 
da prática de se olhar para o céu “real”, trocando a mesma por um 
conjunto de informações digitais que, muitas vezes, acabam ficando 
apenas na esfera teórica. Como proposta alternativa de abordagem, são 
sugeridas atividades práticas com o uso de mural, que incentivam a 
observação do céu. O mural confeccionado foi o produto pedagógico de 
um curso de astronomia básica realizado no contra turno para alunos da 
Escola Estadual Lino Villachá, Município de Campo Grande.  

Palavras-chave: Educação em Astronomia; Ensino de astronomia; 
Astronomia na escola.  
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CONSTRUÇÃO DE UMA MAQUETE DO SISTEMA 
SOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

MUNICÍPIO DE BAGÉ 

Omar Guilhano da Rosa Soares¹, Jeneffer de Castro Branco², 
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¹ Universidade Federal do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul/ Mestrando/ 
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² Universidade Federal do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul/ Mestranda/ 
PPGEC Mestrado Profissional em Ensino de Ciências /  

jenefferdecastro@gmail.com 
³ Universidade Federal do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul/ Mestranda/ 

PPGEC Mestrado  Profissional em Ensino de Ciências / 
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4Universidade Federal do Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul/ Orientador/    
PPGEC Mestrado Profissional em Ensino de Ciências/ 

gfmarranghello@gmail.com 

Resumo: A Astronomia atrai a atenção e desperta à curiosidade das 
pessoas, independente de possuírem ou não conhecimentos científicos. 
Porém o assunto que trata sobre o Universo e suas dimensões nem 
sempre é claro para todas as pessoas. A dificuldade dos alunos em 
entender este tema é grande. Desta forma surgiu o questionamento: de 
como fazer os alunos do ensino fundamental dos anos finais, na 
modalidade EJA, compreenderem o tamanho dos astros do Sistema 
Solar e as distâncias entre eles, de modo simples e com os recursos 
disponíveis na escola? Após as aulas com o programa Stellarium, foi 
realizada uma oficina onde foram utilizados os seguintes materiais: bolas 
de isopor, tinta aquarela, massa epóxi, fio de náilon, tecido TNT, 
ganchos e cola quente. Para darmos uma visão concreta do tamanho 
dos planetas e do Sol, usamos uma tabela com o diâmetro do Sol e dos 
planetas, retirada da internet, e convertemos estes valores para uma 
escala na qual, os mesmos coubessem no teto do laboratório de ciências 
da escola. Depois de concluída as aulas de Astronomia e as oficinas de 
construção da maquete, os alunos presenciaram a gigantesca diferença 
de tamanho existente entre o Sol e os planetas. Com uma maquete em 
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escala do Sistema Solar, os mesmos tomaram consciência da enorme 
diferença que existe entre os astros do nosso Sistema Solar. Esta é uma 
atividade que, uma vez feita, dificilmente é esquecida, já que a mesma 
vai ao encontro com a proposta de ensino da EJA, em que aulas em 
formas de oficina levam a um resultado bastante satisfatório, em um 
curto período de tempo e com baixo custo, pois o material foi encontrado 
facilmente. 

Palavras-chave: Sistema Solar; Maquete; EJA. 
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CULTIVANDO VEGETAIS EM HIDROPONIA COM LUZ 
NATURAL PARA UMA HIPOTÉTICA VIAGEM 

ESPACIAL  

Jucelia Silva dos Santos1, Mirco Ragni22 
 

1 Discente do Mestrado Profissional em Astronomia; UEFS - email: 
jucelia_santos@hotmail.com 

2 Docente do Departamento de Física ; UEFS – email: mirco@uefs.br 

Resumo: Este trabalho objetivou desenvolver manejos para cultivar vegetais 
numa hipotética viagem espacial; observar a germinação das sementes e 
ressaltar a influência nutricional do solo para o crescimento vegetal. Esta 
atividade foi desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Carmem Andrade Lima em Feira de Santana – BA. A metodologia 
envolveu pesquisas na internet das diferentes técnicas e manejos aplicados ao 
cultivo hidropônico, que pode ser no modelo floating que requer menos 
habilidades com furadeira (serra copo) ou o modelo em canos de PVC. A 
principal perspectiva foi desenvolver a autonomia dos alunos no que diz respeito 
à investigação científica e a análise das metodologias aplicadas na edificação 
do conhecimento. As aulas práticas e a aprendizagem dos métodos científicos 
ainda serviram como forma de prover o sustento financeiro, já que auxiliaram no 
desenvolvimento de profissões como os agricultores urbanos. Ao coletar 
diversas informações, analisar, selecionar e formular hipóteses ocorre a 
ampliação das competências e habilidades, o que resulta no aumento da 
capacidade de aprender. Ao pensar numa viagem espacial observa-se que a 
nutrição dos astronautas em longas viagens não conteriam alimentos frescos, 
nesse contexto a hidroponia pode vir a ser uma opção plausível. O 
desenvolvimento desse trabalho ocorreu em quatro etapas: 1ª – exploração do 
conceito usando informações da internet para buscar formas de cultivos 
hidropônicos; 2ª – sintetização dos conceitos com pesquisas seguindo as 
normas da ABNT; 3ª – montagem dos experimentos procurando entender os 
resultados e 4ª – elaboração de relatórios com os dados obtidos. Conclui-se que 
as pesquisas com diferentes técnicas e manejos aplicados ao cultivo de plantas 
criadas em hidroponia permitiu que os alunos se envolvessem na escolha do 
modelo a ser produzido e estimulou o desenvolvimento de profissões como os 
agricultores urbanos, já que a partir desse trabalho alguns alunos se 
interessaram em cultivar vegetais em casa. 

Palavras-chave: Hidroponia; metodologia científica; fisiologia vegetal. 
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DESCOBRINDO O UNIVERSO: PROPOSTA DE UM 
JOGO DIDÁTICO NO ENSINO DE ASTRONOMIA 

 Katyuscya Ferreira Barreto1, Milena Pereira da Silva2, Joalice Magalhães 
Santos3,  

1 UEFS / MPastro / Colégio Estadual Coriolano Carvalho / 
katybarreto@gmail.com 

2 UEFS / MPAstro / Colégio Estadual São José / milena.psilva@yahoo.com.br 
3 UEFS / Mpastro / Colégio Estadual 30 de junho / joalicesilva@hotmail.com 

Resumo: Atrair a atenção dos estudantes em sala de aula é uma tarefa cada 
vez mais difícil, pois, o acesso às informações associado ao uso de diversas 
tecnologias faz as escolas, em geral com poucos recursos, se tornarem 
obsoletas. Tal situação exige dos professores a busca por novas formas de 
educar, incluindo metodologias que garantam uma significação dos conteúdos 
abordados. Classificado como um tema transversal, a Astronomia, um dos 
temas estruturantes dos PCNs, promove a associação de diversos conteúdos 
das diferentes áreas, o que favorece a abordagem interdisciplinar em sala de 
aula. Contudo, ainda existe resistência de alguns educadores em explorar 
assuntos usando perspectivas de diferentes disciplinas, seja por insegurança ou 
por não relacionar astronomia e a interdisciplinaridade. Ainda na perspectiva do 
ensino atual, o uso de jogos didáticos tem se mostrado um forte aliado ao 
ensino, pois a aprendizagem se faz de forma dinâmica e divertida. Portanto, 
este trabalho propõe a confecção de um jogo didático, com o intuito de estimular 
os estudantes através da investigação científica, de forma que o mesmo auxilie 
em conhecimentos das diferentes disciplinas. O jogo a ser desenvolvido simula 
uma caçada às informações perdidas. Nele, os estudantes têm algumas dicas 
para solucionarem casos variados a partir de expedições realizadas aos 
diferentes planetas do Sistema Solar.  Tais situações são categorizadas de 
acordo com ano escolar, pois cada categoria contempla habilidades e 
competências, além de conteúdos específicos a serem trabalhados com os 
estudantes. Porem o professor possui a liberdade de adaptar as informações de 
um mesmo caso para contemplar diferentes turmas. O protótipo do jogo inclui 
temas como gravidade, teoria da relatividade, óptica, constelações etc. A 
associação entre jogos didáticos e à Astronomia tem potencial viabilidade de 
estímulo a aprendizagem dos estudantes, promovendo a definição de termos e 
associação destes ao cotidiano. 

Palavras-chave: Jogos didáticos; Divulgação científica; Ensino de Astronomia. 
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DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS DE UMA ATIVIDADE DE 
CONFECÇÃO DO SISTEMA SOLAR EM ESCALA REAL DE 
DISTÂNCIAS E TAMANHOS EM UMA ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO  

Thiago Pereira da Siva1, Sérgio Mascarello Bisch2 

 

1Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Maura Abaurre, 
thiagopereiradasilva@yahoo.com.br 

2 Universidade Federal d Espírito Santo, sergiobisch@gmail.com 

Resumo: Na aplicação de uma sequência didática denominada “Nossa 
Posição no Universo” com 40 alunos de uma escola da rede pública 
estadual do Espírito Santo, foi verificada, mediante a análise dos dados do 
questionário inicial, a total falta de dimensionamento do Sistema Solar. Os 
estudos na área da Educação em Astronomia indicam um realismo ingênuo, 
um conhecimento fragmentado e puramente livresco observado tanto nos 
alunos, quanto nos professores da Educação Básica. A aplicação dessa 
sequência didática fez parte de uma disciplina eletiva denominada “O Céu, 
nossa janela para o Universo”, que tem como objetivo principal o ensino de 
Astronomia e incluiu a construção de um modelo do Sistema Solar em 
escala real de tamanhos e distâncias, utilizando material de baixo custo e 
realizada no pátio da escola. Inicialmente os alunos confeccionavam seus 
sistemas solares em grupos de, no máximo, cinco estudantes, utilizando 
seus conhecimentos prévios. Após a execução desse primeiro momento, um 
debate foi realizado. As dimensões reais de tamanho e distâncias foram 
apresentadas. Observou-se que os alunos tinham certa noção de tamanho, 
mas não sabiam compará-los. Na segunda etapa da atividade, tomando o 
Sol como uma esfera de isopor de 20 cm, retornamos ao pátio e 
construímos o Sistema Solar em escala real de tamanhos e distâncias. Ao 
comparar o sistema real (montado em escala real) com os sistemas 
baseados em seus conhecimentos prévios, os alunos puderam observar as 
quão equivocadas estavam as suas concepções iniciais. O próximo passo 
foi um debate da atividade e uma apresentação à comunidade escolar. Em 
especial durante a apresentação à comunidade, foi possível perceber uma 
grande mudança e evolução nas concepções dos estudantes com relação 
às dimensões do Sistema Solar.  

Palavras-chave: Sistema Solar, Ensino de Astronomia, Instrumentação de 
Ensino, Atividade de Astronomia.  
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ENSINO DE TRIGONOMETRIA A PARTIR DA 
PARALAXE ESTELAR 

Paula Hoffmann¹, Francisco Catelli², Odilon Giovannini²  

1 Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera, Caxias do Sul, RS. 
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2 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, 
Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS. ogiovannini@gmail.com; 
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados preliminares de uma pesquisa 
em Ensino de Matemática e Educação em Astronomia cujo objetivo foi 
avaliar uma sequência didática para o ensino de trigonometria a partir do 
cálculo de distâncias inacessíveis pelo método de paralaxe. A construção da 
sequência didática foi baseada nos Três Momentos Pedagógicos e foram 
propostas atividades de cunho prático e interdisciplinar, tais como: um 
passeio pela história da trigonometria por meio de um “guia turístico”, o qual 
traz conceitos fundamentais como o número π, a relação entre graus e 
radianos, o Teorema de Pitágoras e triângulos semelhantes, todos envoltos 
em situações problema e permeados pela história da Astronomia e da 
trigonometria; utilização do teodolito para o cálculo de medidas 
desconhecidas; utilização do software Stellarium para simular o céu noturno 
e descobrir a distância das estrelas; levantamento bibliográfico acerca do 
conceito de paralaxe; e atividade prática para a determinação de distâncias 
inacessíveis por meio da medição do ângulo de paralaxe, semelhante ao 
método da paralaxe estelar. Como resultados preliminares, obtidos por 
diversos instrumentos avaliativos, podemos citar que os alunos apropriaram-
se dos conceitos trigonométricos, uma vez que a maioria deles, no 
questionário final, utilizou as razões trigonométricas para encontrar medidas 
desconhecidas. Além disso, os estudantes foram capazes de explicar como 
é calculada a distância das estrelas por meio de um desenho explicativo, 
citando a necessidade de encontrar o ângulo de paralaxe. Os resultados 
indicam que propostas de ensino com situações problemas reais podem 
contribuir para a aprendizagem de conceitos de trigonometria. 

Palavras-chave: Trigonometria; Três Momentos Pedagógicos; Paralaxe 
estelar 
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EXISTE VIDA FORA DA TERRA? UMA PROPOSTA DE 
UNIDADE DE ENSINO UTILIZANDO O TEMA 
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Telma de Fátima Clarita Carvalho1, André Lucas Maia2, Aline 
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 2 IFRJ/CAMPUS VOLTA REDONDA, andrelucasvr@gmail.com 
3 IFRJ/CAMPUS VOLTA REDONDA, aline.mota@ifrj.edu.br  

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de unidade de ensino 
sobre “exoplanetas”. Partindo do questionamento sobre a existência de 
vida em outros planetas, pretendemos discutir sobre os conceitos 
envolvidos na compreensão deste tema. Por se tratar de uma 
curiosidade bastante presente entre os estudantes e pessoas em geral, 
a possibilidade de vida fora da Terra traz a oportunidade de refletirmos 
sobre as condições necessárias para que a mesma seja comprovada 
cientificamente. As ideias do senso comum e as noções, muitas vezes 
fantasiosas e baseadas em obras de ficção cuja preocupação de 
transmitir uma informação cientificamente correta muitas vezes não está 
presente, contribuem para o aumento das especulações, para a 
propagação de uma pseudociência e de falsas conclusões a respeito do 
que é cientificamente evidenciado. Dessa forma, o texto traz uma 
descrição sobre a descoberta dos exoplanetas e como são detectados, 
além da proposta de unidade de ensino norteado pela discussão sobre a 
vida em outros planetas.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Exoplanetas; Proposta de 
Ensino. 
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EXPLORANDO O SISTEMA SOLAR: UM CARD GAME 
PARA A DIVULGAÇÃO DE ASTRONÁUTICA  

Ricardo Francisco Pereira1 
 

1 Universidade Estadual de Maringá/Departamento de Física, 
ricardoastronomo@gmail.com 

Resumo: A Astronáutica é um ramo da Astronomia muito importante não 
só para ela, mas também para o desenvolvimento tecnológico como um 
todo. Muitas tecnologias que são comuns hoje foram desenvolvidas 
dentro do ambiente da exploração espacial. Apesar dessa importância, a 
Astronáutica é pouco abordada no ambiente escolar. Visando esse 
problema, acreditamos que o uso de jogos é um caminho a ser 
explorado para a produção de recursos para o ensino e divulgação, 
porque eles apresentam grande potencial para despertar o interesse 
pelo assunto envolvido ao abordarem eles dentro de um ambiente lúdico, 
propício a uma melhor aprendizagem. Com o intuito de aproveitar esse 
fator motivador e um ambiente diferenciado, produzimos o jogo de cartas 
chamado Explorando o Sistema Solar que aborda as principais 
conquistas da exploração espacial soviética e norte-americana 
(escolhidas por nós). Aplicamos o jogo com participantes de diferentes 
idades em uma oficina no evento 14º Encontro Paranaense de 
Astronomia (evento de Astronomia amadora) no segundo semestre do 
ano de 2017 e coletamos suas respectivas opiniões por escrito e depois 
oralmente, onde discutimos vários aspectos do jogo e de seu potencial 
para o ensino e divulgação. Por meio da análise dessas opiniões, 
concluímos que o jogo conseguiu alcançar os seus principais objetivos 
que foram: criar um ambiente lúdico e agradável e gerar nos 
participantes uma curiosidade sobre a exploração espacial não tripulada 
do Sistema Solar e as suas descobertas.  

Palavras-chave: Jogos; Astronáutica; Lúdico; Card game. 
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Resumo: O horário de verão é uma regra adotada no Brasil desde 1931, 
sendo adotado em períodos diferentes, principalmente entre os meses 
de outubro e fevereiro. Os dados desta pesquisa foram coletados a partir 
de decretos governamentais que instituíram o horário de verão no Brasil, 
disponíveis nos endereços da internet do Observatório Nacional, do 
Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica e 
do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A partir disso efetuou-se o 
levantamento, a tabulação dos dados, a confecção de gráficos e mapas 
e a análise do material. Investigaram-se os critérios astronômicos para a 
aplicação do horário de verão no Brasil, tais como a extensão latitudinal 
e o fotoperíodo associado, que acate ao menos a diferença de uma hora 
entre a duração do período claro do dia no solstício de verão e os 
equinócios. A elaboração dessa proposta de ensino busca justificar aos 
alunos a adoção do horário de verão, para isso, ensina-se o movimento 
aparente do Sol no céu, adotando diferentes técnicas, tais como 
planetário de pobre, relógio de Sol e simulações da Astronomy 
Education at the University of Nebraska-Lincoln, para o ensino do tema 
proposto. Conclui-se que a estratégia de ensino é adequada e que, no 
entanto, há equívocos na aplicação em todas as edições do horário de 
verão, e mais recentemente, para as áreas de GO e DF, ou ainda, 
quanto ao período de aplicação da regra para GO, DF, MS, MG e ES. 

Palavras-chave: Horário de verão; Movimento aparente do Sol; 
Educação em Astronomia. 
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Resumo: Artigos científicos, geralmente, apresentam conceitos muito 
específicos de uma área, o que dificulta a assimilação do conteúdo 
apresentado para leitores que não são familiarizados com tal linguajar. 
Portanto, produzir um material que torne a compreensão desse tipo de 
informação mais fácil e expô-lo em um meio de comunicação de grande 
acesso, acaba criando uma estratégia de divulgação bastante eficiente e 
aproximando o leigo da ciência, contribuindo, dessa forma, para a 
educação científica. No presente trabalho, infográficos são criados a 
partir de artigos científicos diretamente ligados ao estudo de Chariklo, o 
primeiro pequeno corpo do Sistema Solar com um sistema de anéis a ser 
observado. Geralmente os infográficos se baseiam em um único artigo, 
trazendo textos com uma linguagem mais acessível e figuras 
esquemáticas para melhor entendimento do assunto abordado, 
facilitando assim a difusão do trabalho em questão. Esses são expostos 
através de uma rede social e também em uma página da web. 

Palavras-chave: infográficos; anéis de Chariklo;  
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ASTRONOMIA: PROPOSTA PEDAGÓGICA ENTRE 

LETRAS ESPANHOL E GEOGRAFIA  

Flávio Henrique Navarro Hashimoto1, Tamyres Navarro 
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1 Mestrando em Geografia/ Universidade Estadual de Londrina, 

flaviohnavarro@gmail.com 
2 Graduando em Letras Espanhol/Universidade Estadual de Londrina, 

tamyresnavarro@yahoo.com 

Resumo: O presente trabalho visa apresentar uma proposta pedagógica 
interdisciplinar, tendo o ensino de Astronomia como campo. O uso da 
interdisciplinaridade se deve porque ela foca na interação entre 
disciplinas que, inicialmente se aparenta serem distintas, mas que juntas 
possibilitam o desenvolvimento do aprendizado do (a) aluno (a) e do (a) 
professor (a). Esta proposta pedagógica interdisciplinar de Astronomia 
trabalhará com as disciplinas de Geografia e Letras Espanhol para o 6º 
ano do Ensino Fundamental II. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Interdisciplinaridade; Ensino de 
Letras Espanhol; Ensino de Geografia. 
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Resumo: O uso de tecnologias para o ensino e a aprendizagem de 
conceitos físicos vem se tornando cada vez mais comum nos dias atuais. 
Entre as várias possibilidades de uso de recursos digitais para ensino de 
Astronomia, optamos em investigar a utilização de jogos digitais, por se 
acreditar que estes valorizam a interação dos estudantes com o processo de 
construção do conhecimento científico, permitindo que testem seus 
conhecimentos prévios com os novos conceitos estudados. Entretanto, 
sabemos que simplesmente interagir com um recurso digital, não garante 
que o estudante desenvolva subsídios conceituais suficientes para a 
aprendizagem do objetivo instrucional. Levando isso em consideração, esta 
pesquisa busca ampliar a compreensão sobre os trabalhos que tratam do 
uso de jogos digitais para o ensino e a aprendizagem de conceitos inerentes 
à Astronomia e características presentes nesses jogos que podem favorecer 
o aprendizado conceitual neste campo do conhecimento. Para isso, fizemos 
um levantamento bibliográfico, no portal de periódicos da CAPES e no 
indexador Google Scholar, dos trabalhos que versam sobre o ensino de 
Astronomia por meio de jogos digitais, publicados no período de 2010 até 
2017. Os resultados apresentam indícios de que os jogos digitais podem 
auxiliar o processo de popularização e divulgação da Astronomia, tendo em 
vista que a sua própria utilização, pelos smartphone dos estudantes, não 
necessita de telescópios e outros instrumentos superequipados. Além disso, 
desde que sejam programados de modo a organizar situações de ensino 
que possibilitem ao aluno tomar consciência do significado do conhecimento 
a ser construído, podem ser auxiliadores no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Jogos Digitais; Astronomia; Nativos Digitais. 
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Matheus Leal Castanheira1, Dietmar Willian Foryta2 
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2 Universidade Federal do Paraná, Departamento de Física, foryta@fisica.ufpr.br 

  
Resumo: Quando observamos o sol, podemos perceber pela posição 
das manchas solares, que ele tem um movimento de rotação. Este 
movimento de rotação não é rígido como observamos na Terra, o 
movimento no sol depende de sua latitude e isso chamamos de rotação 
diferencial. Neste trabalho, mostraremos uma maneira simples de se 
estimar esta velocidade de rotação, utilizando imagens públicas do 
telescópio SOHO e um software de geometria chamado Geogebra. 

Palavras-chave: Astronomia; Educação; Sol; Rotação. 
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O ENSINO DAS ESTAÇÕES DO ANO: UMA 
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA GEOGRAFIA, 

CIÊNCIAS NATURAIS E ARTE  

Gabriela Fernandes Salgado1, Paulo Henrique Azevedo 
Sobreira2 

1 Rede Pública de Ensino do Estado de Goiás/gabi_fern@hotmail.com 

2 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 
Socioambientais/Planetário da UFG sobreiracosmografia@yahoo.com.br 

 

Resumo: Este trabalho tem como tema o ensino das estações do ano. O 
primeiro alvo é mostrar como diferentes autores de livros clássicos de 
Astronomia ensinam o tema, mostrando que suas ilustrações são tão 
limitadas e ruins quanto as que são encontradas em livros didáticos, 
para explicar as causas de tal fenômeno. Em um segundo momento é 
apresentada uma revisão bibliográfica de alguns trabalhos desenvolvidos 
por pesquisadores da área de Educação em Astronomia sobre o ensino 
das estações do ano, para então estabelecer as principais dificuldades 
no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados a 
esse tema. Por fim, a partir das atividades de ensino coletadas se sugere 
adaptações delas para se trabalhar as estações do ano na Educação 
Básica a partir de uma perspectiva interdisciplinar, contemplando os 
objetivos e conteúdos sugeridos pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Procura-se com essas atividades, promover a interação entre 
Geografia, Ciências e Arte no ensino das estações do ano. 

Palavras-chave: Estações do ano; Parâmetros Curriculares Nacionais; 
Interdisciplinaridade; Educação em Astronomia. 
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O ENSINO DE ASTRONOMIA ATRAVÉS DE JOGOS E DA 
APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPES 

Sharon Geneviéve Araujo Guedes1, Guilherme Frederico 
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2 Universidade Federal do Pampa/Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 
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Resumo: Este trabalho trata de uma intervenção pedagógica em uma turma de 
9° ano do Ensino Fundamental, tendo como referencial a proposta das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica que defende um 
ensino que promova a integração, superando o caráter fragmentado das 
diferentes ciências. Visando motivar os estudantes e, ao mesmo tempo, 
introduzir o Ensino da Astronomia de forma integrada com o Ensino da Química 
e da Física, propomos uma abordagem do conteúdo através de uma sequência 
didática utilizando o método ativo da Aprendizagem Baseada em Equipes (TBL) 
de Larry K. Michaelsen, onde os alunos irão ser apresentados a cinco jogos 
educativos: o primeiro intitulado de Jogo das Revoluções aborda o conteúdo da 
História da Astronomia e busca mostrar ao aluno como ocorreu a evolução 
dessa ciência através da filosofia de Thomas S. Khun; no segundo jogo 
intitulado Guerra nas Estrelas os alunos, através de cartas, irão comparar 
características de estrelas como a sua magnitude, massa, raio, luminosidade, 
temperatura e distância da Terra; o terceiro jogo intitulado A Conquista do 
Espaço, aborda o conteúdo sobre a origem dos elementos químicos, onde os 
alunos, usando como tabuleiro uma tabela periódica astronômica, irão 
conquistar os elementos químicos oriundos de um mesmo tipo de processo de 
nucleossíntese; o quarto jogo intitulado 1 contra 5, aborda os conteúdos sobre 
luz, ondas, cor, elementos químicos e espectroscopia, onde os alunos em suas 
equipes irão responder perguntas de cada uma das 5 equipes adversárias; no 
quinto jogo intitulado  Detetive dos Elementos Químicos os alunos através de 
uma carta com pistas, deverão descobrir de qual elemento químico se trata e 
localizá-lo na posição correta da tabela periódica de espectros.  Os resultados 
obtidos serão expostos a fim de servir de apoio e inspiração aos demais 
professores do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Ensino da Astronomia; Ensino de Ciências; Jogos educativos. 
Aprendizagem Baseada em Equipes. 
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O ENSINO DE ASTRONOMIA SOB A PERSPECTIVA 
DE UMA TURMA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DE 

UMA ESCOLA PUBLICA 

Natalia da Silva Miranda1, Evonir Albrecht2 

1 Escola Estadual Amaral Wagner, natalia.smira@gmail.com 

2 Centro de Matemática, Computação e Cognição – UFABC, 
evonir.albrecht@ufabc.edu.br 

Resumo: A Astronomia é uma das Ciências mais antigas da 
humanidade, de grande importância, pois seus conceitos contribuem 
com as tentativas de explicação sobre a origem e evolução do Universo, 
bem como de diversos fenômenos presentes no cotidiano. De acordo 
com os principais documentos que orientam a Educação brasileira, esse 
tema deve ser trabalhado nas escolas de Educação Básica. Nesta 
perspectiva, surgem duas questões: A primeira é investigar como a 
Astronomia é proposta aos alunos da primeira série do Ensino Médio em 
uma escola pública estadual de Santo André - SP; a segunda é 
investigar como os alunos da primeira série do Ensino Médio 
compreendem a Astronomia e sua importância na construção do 
conhecimento científico. Partindo dessas questões o objetivo central 
desta pesquisa é investigar os conhecimentos que os alunos da primeira 
série do Ensino Médio possuem sobre Astronomia. A metodologia do 
trabalho é de caráter qualitativo. Para desenvolver o trabalho serão 
realizadas entrevistas com os alunos da primeira série do Ensino Médio. 
As entrevistas serão analisados com  base nos referenciais teóricos, com 
o intuito de oferecer contribuições para os estudos futuros ligados ao 
Ensino de Astronomia. Nesta perspectiva, após a análise das respostas, 
observou-se que a maior parte dos alunos nunca estudou sobre 
Astronomia na escola, o que é preocupante e aponta que mesmo com as 
recomendações para a inserção desta temática nos documentos oficiais, 
isso não ocorre no Ensino Fundamental.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Ensino Médio; Ensino de Física. 
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O SISTEMA SOLAR NUMA ABORDAGEM LÚDICA 

Claudiana de Souza Santos Carvalho1, Jucelia Silva dos 
Santos2 
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2Discente do Mestrado Profissional em Astronomia; UEFS - email: 
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Resumo: Este trabalho objetivou promover o ensino de Astronomia na 
Educação Básica e trabalhar com ludicidade numa turma do 9º ano do Ensino 
Fundamental II do Colégio Estadual Juiz Jorge de Farias, em Feira de Santana 
– Bahia. O Sistema Solar foi escolhido por ser um dos temas transversais 
propostos pelos PCN para o Ensino Fundamental. A oficina começou com o 
levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o Sistema Solar, 
investigando as noções que eles tinham com relação aos tipos de objetos que o 
constituem, seus tamanhos, formas e a organização espacial. Este momento 
possibilitou, de forma dialógica, estabelecer trocas de conhecimentos, corrigir 
erros conceituais trazidos pelos alunos, oriundos de ideias do senso comum, de 
informações apresentadas na internet e, também, informações erradas trazidas 
em livros didáticos. Em seguida, foi exibido o filme: Dimensions Cosmic Eye 
para possibilitar a eles uma visão espacial do sistema planetário constituído do 
Sol e o conjunto de corpos celestes que giram a sua volta pela atração 
gravitacional. No segundo momento da oficina, foi proposta aos alunos a 
construção tridimensional do Sistema Solar, utilizando tabelas com medidas 
referentes aos diâmetros dos planetas principais e do Sol. As tabelas também 
traziam outros dados, tais como: as distâncias entre os planetas, massa, 
temperatura média, satélites naturais, período de rotação e de revolução e os 
planetas anões. Estas informações, além de agregarem conhecimento, 
motivaram a curiosidade e o estudo da ciência. Na construção dos modelos 
tridimensionais do Sistema Solar, dividiu-se a turma em grupos e 
disponibilizaram-se diversos materiais (bolas de isopor, massa de modelar, tinta, 
barbante, papelão, pincel, cola, espetos de churrasquinho, dentre outros) Com 
muita criatividade, apesar das dificuldades para estabelecer fielmente as 
proporções entre as dimensões reais das grandezas trabalhadas e as 
dimensões da construção, os grupos produziram diferentes tipos de maquetes 
do sistema solar. 

Palavras-chave: Sistema Solar; lúdico; ensino fundamental. 
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OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE 
ASTRONOMIA: SIMULADOR UNIVERSAL DO 

MOVIMENTO APARENTE DO SOL 

Anderson Giovani Trogello1, Janer Vilaça2, Rodolfo Langhi2, 
Rosa M. Ros3 

 
1 Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, trogello@hotmail.com   

2 Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, janer@pti.org.br  
3 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Departamento de 

física, rlanghi@fc.unesp.br  
4 Universidad Politécnica de Cataluña, ros@ma4.upc.edu  

Resumo: O ensino de conceitos astronômicos embora bastante 
aguardado pelos educandos da educação básica necessita de 
intervenções com materiais didáticos e ferramentas que ultrapassem a 
exposição de conteúdo e logo o ensino tradicional. Neste sentido, o 
presente trabalho vem propor a construção de um objeto de 
aprendizagem de baixo custo e de fácil montagem que permite a 
simulação do movimento aparente do Sol para todas as latitudes de 
nosso planeta. Além da construção o presente artigo faz referências as 
possibilidades de sua utilização em atividades investigativas e 
contextualizadas com conceitos astronômicos.     

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Objeto de Aprendizagem; 
Modelo Didático; Esfera Celeste. 
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OBSERVATÓRIO SOLAR INDIGENA: MODELO 
DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA  
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Iohanna Elizabeth Beckers4 

 
1 Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, Secretaria do Estado de 
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Resumo: A Astronomia é uma das mais antigas ciências. O registro da 
movimentação aparente dos astros foram as primeiras ações desta ciência 
para diversos povos. Em diversos lugares do mundo há registros dos povos 
antigos sobre os astros celestes. Na América do sul isto não é diferente. Os 
povos que aqui habitavam e ainda hoje são representados pelas tribos 
indígenas, em especial as Guarani realizaram a observação e registro de 
observatórios em forma de megalíticos. Entretanto, nos dias de hoje tais 
representações são pouco lembradas. Além disso, hodiernamente o ensino 
de Astronomia carece de práticas que contextualizem os fenômenos 
observados com a teoria vigente. Deste modo, este trabalho vem 
demonstrar um objeto didático, o qual é confeccionado em papelão e pedras 
britas (rochas basálticas). Para tanto, basta imprimir o material em apêndice 
e fixar em uma base (papelão ou madeira) e colar os fragmentos de rochas 
no tracejado indicado na referida figura. Na parte central do observatório é 
necessário fixar uma rocha um maior que as demais, indicando a mesma 
como um gnômon para o objeto em questão. A própria construção do objeto 
pode influenciar o curso da aula para atividades contextualizadas, bem 
como as marcações deste objeto vem a demarcar em um horizonte local 
(simulado) a trajetória solar nos solstícios e equinócios. Bem como, demarca 
os pontos cardeais e o meridiano local. Além disso, tal objeto pode ser 
utilizado para valorizar a cultura indígena e as marcações do tipo 
megalíticas. Tal objeto se apresenta como um instrumento de baixo custo e 
pode ser uma atividade motivadora e investigativa ao ensino de Astronomia.    

Palavras-chave: Modelo Didático; Ensino de Astronomia; Etnoastronomia. 
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Resumo: O presente texto faz referência a uma proposta de construção 
de objeto de aprendizagem para o ensino de conceitos astronômicos. 
Este objeto é baseado nos planetários utilizados nas escolas, entretanto 
traz uma perspectiva diferente de trabalho dos conceitos astronômicos. 
Neste objeto, há um sistema de iluminação central representando o Sol. 
Ao redor deste, há plano inclinado (aproximadamente 23,5º) 
confeccionado em MDF 3 mm, que representa a trajetória da Terra 
entorno do Sol. A terra por sua vez é confeccionada com bola de isopor 
de 50 mm de diâmetro. A qual está perpendicular a base e não inclinada 
como é encontrado nos planetários atuais. A compensação desta 
inclinação se dá pela inclinação da trajetória. Tal mecanismo é uma 
proposta de ferramenta para o ensino de astronomia que pode ser 
utilizada para trabalhar conceitos como Estações Climáticas; Revolução; 
Rotação e incidência da iluminação solar em nosso planeta.  

Palavras-chave: Modelo Didático; Ensino de Astronomia; Planetário.  
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PROJETOR CELESTE CASEIRO: UMA ATIVIDADE 
LÚDICA PARA FICAR OLHANDO PARA O CÉU 

Fábio Augusto Spina1
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Resumo: Olhar para o céu com o intuito de admirar o firmamento é um 
hábito cada vez mais distante do cotidiano das pessoas que vivem em 
cidades, pois ao elevar o olhar fitando as estrelas, poucos pontos 
luminosos podem ser vistos diante, por exemplo, da poluição luminosa 
dos centros urbanos. Resgatar esse hábito desde as idades iniciais pode 
trazer benefícios ao processo de ensino e aprendizagem, não só em 
disciplinas de ciências, uma vez que a Astronomia é uma área de 
conhecimento com caráter multidisciplinar. Com o intuito de motivar a 
observação e identificação celestes, o questionamento e o aprendizado 
significativo, relata-se atividade de construção de um projetor de estrelas 
caseiro, realizada com turma de jovens aprendizes do 5º ano do Ensino 
Fundamental I. A montagem, que utiliza materiais simples (lata e folhas 
de papel opacas, alfinetes, fita adesiva e uma fonte de luz), é capaz de 
projetar pontos luminosos no teto de uma sala escura, como por 
exemplo, o teto do quarto de uma criança durante a noite. Caso a 
construção seja realizada utilizando-se um modelo do céu noturno, como 
fornecidos por planisférios celestes como o Stellarium, por exemplo, 
torna-se possível retratar o céu de qualquer localidade e instante. Nesta 
atividade, foram construídas quatro projeções por aluno especificamente 
para o céu da cidade de Curitiba-PR, às 21h nas datas de solstícios e 
equinócios. Quando o projetor é posicionado de forma orientada aos 
pontos cardeais, os pontos de luz projetados se aproximam da dinâmica 
celeste real, o que permite identificar estrelas e constelações ao longo 
do ano, bem como o seu movimento aparente pelo céu. Tal possibilidade 
pode caracterizar o quarto destes jovens aprendizes como um espaço 
não formal para a Educação em Astronomia, e motivar familiares e 
amigos a ludicamente aprender princípios básicos de Astronomia. 

Palavras-chave: Educação não formal em Astronomia; Aprendizagem 
Significativa; Lúdico; Construção de aparato. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de processo 
educacional, elaborado por meio de pesquisa aplicada, no intuito de 
divulgar cientificamente a Astronomia produzindo e utilizando materiais 
didáticos para o seu ensino, buscando melhorias nos índices de 
avaliação da Escola Básica implementando temas e conceitos atuais, 
inter-relacionados a temas transversais, sobre tópicos gerais em 
Astronomia. Para isto pretende-se construir um projetor de constelações 
de baixo custo, como uma proposta didático/pedagógica para divulgação 
científica. O projeto foi aplicado em quatro turmas de 8º ano do Ensino 
Fundamental séries finais da Escola Comunitária Abelha Encantada no 
município de Valente-BA. Está justificado pelos baixos índices das 
nossas escolas nas avaliações do PISA (Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes) e do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica). A proposta utilizada fundamenta-se em teorias do 
conhecimento e da aprendizagem, Vigotsky, Ausubel e Freire 
respectivamente, as quais nortearam as ações pedagógicas. Serão 
usados questionários como ferramenta de coleta de dados e o trabalho 
será estruturado pela construção e aplicação de atividades, 
desenvolvidas a partir da perspectiva do tema Constelações do Zodíaco. 
Idealiza-se a formação de estudantes pautados na vertente da educação 
para Ciências, uma vez que a proposta de trabalho se baseia nos 
princípios da alfabetização cientifica proposta por muitos pesquisadores 
como um dos meios para se alavancar os índices de avaliação nesta 
área. 

Palavras-chave: Astronomia; Constelações; Experimentos de baixo 
custo; Proposta didática. 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

93 

PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA 
DEMONSTRAÇÃO DA CINTILAÇÃO DAS ESTRELAS 

Camila Maria Sitko1, Alberto Alves Mesquita2, Ronaldo de 
Almeida3 

 
1 UEL/Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática, camilasitko@yahoo.com.br 
2 Universidade do Vale do Paraíba/Departamento de Física, 

alogrande@bol.com.br 
3 Museu de Astronomia e Ciências Afins, ronaldo@mast.br 

Resumo: A cintilação estelar ocorre devido a diferenças de temperaturas 
na atmosfera da Terra, que por sua vez causam diferenças de densidade 
nesses meios e assim, diferenças de índice de refração; quando a luz 
das estrelas atravessa esses meios, sofre certos desvios que ora 
aumentam e ora diminuem o brilho que chega até nosso olho. Uma vez 
que a luz das estrelas viaja distâncias muito grandes até chegar a nós, 
esse desvio é grande de tal forma que o percebemos como um cintilar. 
Na tentativa de contribuir para a popularização desse conhecimento, 
apresentamos uma proposta de experimento que reproduz o fenômeno 
da cintilação utilizando uma bola de pingue-pongue, um ferro de 
engomar (ou aquecedor portátil) e um apontador laser. São 
equipamentos simples e de fácil aquisição que adequadamente reunidos 
formam um aparato que pode ser apresentado para qualquer 
seguimento social, cultural e acadêmico, além de representar uma 
excelente ferramenta para professores na tentativa de popularizar a 
Astronomia nas escolas. 

Palavras-chave: cintilação; experimento de baixo custo; refração.  
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Resumo: Este estudo apresenta uma tentativa de contribuir na redução das 
dificuldades dos estudantes do Colégio Estadual Alaor Coutinho - CEAC, 
localizado em Praia do Forte, município de Mata de São João – Bahia, em 
adquirir pleno domínio dos conteúdos relacionados à Geometria e 
Trigonometria. Foi realizado durante os Anos Letivos de 2016 e 2017, onde por 
meio de análise diagnóstica, ficaram constatadas estadas dificuldades 
relacionadas a estes temas. A intervenção intitulada: Relógios de Sol nas aulas 
de Matemática: construção do conhecimento através da prototipagem, 
apresentada ao final do Mestrado Profissional em Astronomia, realizado na 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, realizada com o Grupo de 
Tratamento (2ª Ano B) em relação ao grupo de Controle (2º Ano A), que 
abordou esta tentativa de reverter tais dificuldades dos estudantes, além de 
facilitar a aprendizagem dos assuntos existentes na grade curricular, por meio 
da utilização de conhecimentos básicos de Astronomia relacionados à 
montagem e utilização de relógios de Sol, também empregou conceitos de 
Geografia em relação às Coordenadas Geográficas e os principais movimentos 
da Terra, por exemplo, estiveram presentes nas atividades com estudantes do 
Ensino Médio, tais como: oficinas, aulas e eventos relacionados com a 
construção e posicionamento de Relógios de Sol. As diferenças observadas 
entre a comparação dos resultados médios obtidos pelos dois grupos 
demonstram que, o ensino de matemática quando realizado com o recurso de 
atividades práticas, a prototipagem, proporciona maior aprendizagem ao 
educando, conforme demonstrado nesse trabalho através da análise estatística. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Relógios de Sol; Trigonometria; 
Geometria. 
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Resumo: Apresenta-se neste trabalho uma proposta de ensino desenvolvida 
em forma de minicurso, abordando temas da Astronomia. O objetivo da 
proposta é mostrar aos estudantes a importância do conhecimento da 
Astronomia para o nosso dia a dia, trazendo alguns elementos desta ciência que 
se encontram em nosso cotidiano. As constelações do ponto de vista de 
diferentes culturas, um breve histórico do descobrimento dos planetas do 
Sistema Solar, a magnitude desse sistema, além dos movimentos da Terra e 
como esses interferem no nosso cotidiano estão entre os temas discutidos ao 
longo da intervenção. Esta é composta de seis atividades que, em conjunto, 
sistematizam os Três Momentos Pedagógicos - modelo metodológico que 
procura garantir o uso sistemático da dialogicidade, o que torna possível discutir 
temas selecionados a partir da problematização das falas dos alunos 
(MUENCHEN; DELIZOICOV, 2010). Para avaliar o aprendizado dos temas 
estudados e compreender, se de algum modo, a estrutura da proposta impactou 
no envolvimento dos alunos com as atividades realizadas, foi feita a análise de 
uma gravação em vídeo de uma discussão final avaliando o curso e de 
redações escritas pelos alunos ao final da intervenção. Os resultados indicam 
que os alunos se motivaram em relação ao curso e aos temas estudados.  
Espera-se que esta proposta contribua para que outros professores 
problematizem questões envolvendo temas da Astronomia no Ensino Básico, 
considerando uma formação pautada na dialogicidade. 

Palavras-chave: proposta didática; Três Momentos Pedagógicos, Astronomia. 
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UMA PROPOSTA DE OBSERVAÇÃO DO CÉU 

Túlio Permino Rogério1, Sérgio Mascarello Bisch2 
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Resumo: A inserção de tópicos de Astronomia na Educação Básica é 
amparada legalmente e é bem justificada na literatura da área da Educação 
em Astronomia, contudo ainda não é comum essa prática nas salas de aula 
por diversas razões. Buscando difundir esse tema, neste trabalho 
apresentamos uma proposta de metodologia e material de apoio ao 
professor com foco na observação do céu. A criação desta proposta foi 
fundamentada na dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos que consiste 
numa Problematização Inicial, que busca despertar no aluno a necessidade 
da aquisição de conhecimentos, seguida de um momento de Organização 
do Conhecimento, quando são estudados os conhecimentos necessários 
para a compreensão da temática, finalizando numa Aplicação do 
Conhecimento, que é um momento de utilização do conhecimento 
organizado para se chegar a uma síntese acerca do fenômeno estudado, ou 
extrapolando para situações novas, cuja compreensão em que também 
sejam aplicáveis os conhecimentos estudados previamente. De acordo com 
a proposta, inicialmente é aplicado um questionário que busca promover 
uma problematização acerca do que é possível observar no céu a olho nu. 
Na segunda aula, eles são orientados a desenhar o céu visto a olho nu, 
promovendo, nos discentes, o hábito de observar o céu noturno. Após a 
entrega dos desenhos, na terceira aula, os alunos reconhecem o céu da 
noite de observação, utilizando o software Stellarium. Nessa aula, são 
evidenciadas as características da Lua, planetas, estrelas, constelações, 
galáxias e nebulosas. Na quarta aula, os alunos são orientados a fazer 
novas observações celestes, aplicando os conhecimentos trabalhados nas 
ultimas aulas, além de tirarem dúvidas e reforçar os conceitos já 
trabalhados. Por fim, é apresentada uma sugestão de entrevista 
semiestruturada, contendo sete questões, com o propósito de avaliar todo o 
processo.  

Palavras-chave: observação do céu, Três Momentos Pedagógicos, ensino 
de Astronomia. 
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Resumo: Esta pesquisa faz uma revisão conceitual das fases da Lua, 
por ser um conteúdo astronômico pouco compreendido por parte dos 
estudantes. Mostra como os pesquisadores em Educação em 
Astronomia trabalham e como ensinam as fases da Lua. Apresentam-se 
atividades propostas por estes pesquisadores que podem ser aplicadas 
em sala de aula. A partir desse estudo sugere-se uma atividade que 
pode ser aplicada nas escolas e contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem desse fenômeno astronômico. Esta atividade deve ser 
desenvolvida em forma de sequência didática. Realizou-se a revisão 
conceitual do fenômeno das fases da Lua. As pesquisas analisadas 
mostram que esse conteúdo gera dúvidas nos alunos, isso ocorre por 
que há equívocos nos materiais didáticos utilizados e falta de atividades 
que proporcionem aos estudantes visualizar o fenômeno de forma 
tridimensional. Os resultados das análises mostram também que as 
dificuldades dos alunos em compreender o fenômeno das fases da Lua 
dizem respeito a relacionar a fase que a Lua apresenta com a sua 
posição no céu em determinada hora. As atividades propostas ajudam a 
sanar essas dificuldades e são simples e de baixo custo, o que facilita a 
aplicação das mesmas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Astronomia; Educação em Astronomia; Fases da Lua; 
Ensino de Astronomia. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo agregar conhecimentos sobre 
astronomia básica na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nosso propósito 
foi utilizar a astrofotografia como ferramenta para introduzir concepções 
sobre planetas, estrelas e satélites naturais. Para alcançar nosso objetivo, 
toda a pesquisa foi realizada com a ajuda de telescópios levados à escola. 
O intuito de usar essa ferramenta foi mostrar a existência de astros que 
talvez eles nunca tivessem visto. A astrofotografia foi usada como uma 
forma mais didática de trazer a astronomia para os alunos, uma tentativa de 
despertar o interesse deles no estudo dessa área dentro e fora da escola. 
Além de mostrar fotos tiradas em nossas observações todas as quintas-
feiras no Museu de Ciências Naturais da PUC-MG, propusemos meios para 
que os próprios estudantes tirassem suas fotos. Em nossas observações 
não dizemos para qual astro era apontando o telescópio, pois queríamos 
que os alunos os identificassem. Com isso, foram estudados sobre todos os 
astros que eles conseguiram visualizar no céu. Falamos sobre as 
constelações, a formação do nosso planeta, e abordamos conhecimentos 
gerais sobre o nosso sistema solar. Tentamos conjugar esses 
conhecimentos e a astrofotografia com a matemática. Levamos para os 
alunos alguns exercícios de razão e proporção para descobrir o tamanho da 
lua e de planetas. Por fim, concluímos analisando o desempenho de cada 
estudante. Este projeto permitiu avaliar o que esses conhecimentos podem 
agregar aos alunos em seu processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Astronomia; Educação; Divulgação Científica. 
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Resumo: O presente trabalho é um relato sobre a elaboração de um 
recurso didático para o ensino das estações do ano. O tema, embora esteja 
presente em livros didáticos e com diversos estudos apresentados na 
literatura, ainda gera muitas dúvidas, questionamentos e falsas 
interpretações da real ciência que o envolve. Há concepções alternativas 
disseminadas não só entre alunos como também por professores da 
educação básica. A que mais encontramos é a de que as estações do ano 
ocorrem devido à trajetória elíptica da Terra em relação ao Sol, em que 
nosso planeta ora fica mais próximo, ora mais afastado do Sol. Motivados 
por essas dificuldades, propomos a construção de um globo terrestre capaz 
de simular as estações do ano em pequena escala utilizando a Plataforma 
Arduino juntamente com sensores LDRs (sensor passivo que varia sua 
resistência de acordo com a luz que incide sobre ele). O globo, construído 
em isopor, é fixado em uma haste metálica com o ângulo de 23,5° em 
relação ao plano onde se encontra uma luminária que simula o Sol. Ao 
posicionarmos o globo nas posições dos solstícios e dos equinócios, cada 
um dos quatros sensores localizados em pontos que coincidem com o 
trópico de capricórnio, trópico de câncer, linha do equador e sobre a cidade 
de Bagé/RS, capta uma quantidade de luz mostrando qual parte do planeta 
há mais incidência de luz em determinada época do ano. Os dados são 
mostrados numérica ou graficamente na tela do computador e os alunos 
podem mover o globo em várias posições identificando em quais lugares é 
inverno, verão, primavera ou outono de acordo com os valores em cada 
sensor. Os conhecimentos técnicos de programação e montagem são de 
fácil elaboração para quem já trabalha com o Arduino e os recursos 
utilizados na construção do globo são de baixo custo.  

Palavras-chave: Estações do Ano; Plataforma Arduino; TICs na 
Astronomia. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo central analisar que 
“Astronomia” é abordada nos documentos oficiais da Educação Básica e 
como é trabalhada nos livros didáticos de Ciências dos anos finais do 
Ensino Fundamental aprovados pelo PNLD 2017. A pesquisa é de 
natureza qualitativa e realizada em dois momentos: o primeiro por meio 
da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, das Diretrizes do 
Estado do Paraná e da Base Nacional Curricular Comum; o segundo ao 
averiguar a Astronomia presente nos livros didáticos de Ciências. Como 
resultado, observa-se que, de modo geral, as coleções não atendem 
satisfatoriamente os tópicos propostos nos documentos oficiais da 
Educação Básica e indicam uma necessária reestruturação dos livros 
didáticos de Ciências no que tange os assuntos relacionados a 
Astronomia para atender a Base Nacional Curricular Comum. 

Palavras-chave: Livros didáticos de Ciências; PCN; BNCC; Astronomia. 
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Resumo: O presente trabalho visa analisar os conteúdos de Astronomia 
contemplados nos documentos oficiais nacionais, mais especificamente 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais e no Currículo Comum para o 
Ensino Fundamental do município de Bauru, cidade localizada no interior 
do estado de São Paulo, contextualizando orientações metodológicas e 
conteúdos selecionados para cada série/ano e respectivos bimestres. 
Tem por objetivo também, apresentar aos leitores a importância dos 
cursos de Formação Continuada em ensino de Astronomia, bem como a 
oferta de tais cursos aos professores em exercício da referida Rede 
Municipal de Ensino.  

Palavras-chave: Ensino de astronomia; formação continuada; 
currículos. 
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Resumo: Realizamos um levantamento e análise de como estão sendo 
produzidos certos trabalhos que envolvam a temática de pesquisa 
“História em Quadrinhos e o Ensino de Astronomia”, buscando conhecer 
a contribuição destes para a prática pedagógica.  Esta pesquisa tem 
como objetivo geral investigar o conhecimento já elaborado sobre a 
temática de pesquisa a partir de dissertações de mestrado, publicações 
em periódicos e comunicações em anais de congressos e seminários, 
selecionando-os no intervalo de 10 (dez) anos, entre o período de 2007 
(dois mil e sete) e 2017 (dois mil e dezessete). Os nossos objetivos 
específicos são: identificar e organizar os trabalhos referentes à temática 
pesquisada, além de analisar e levantar os aspectos importantes destas 
produções. Concluem-se novos pensamentos sobre os trabalhos 
estudados e a busca por mais artigos continua no intuito de 
contribuirmos com o ensino. 

Palavras-chave: Estado da Arte; Histórias em Quadrinhos; Ensino de 
Astronomia. 
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Resumo: Apresentamos neste trabalho um levantamento bibliográfico de 
teses, dissertações, artigos publicados em revista especializada e nos 
Simpósios Nacionais de Educação em Astronomia, perspectivas acerca 
do ensino de Astronomia para estudantes com deficiência visual. Para 
tanto utilizamos recursos disponíveis como as plataformas com banco de 
dados com a temática de interesse e as atas dos eventos que se 
encontram disponíveis. Considerando este levantamento características 
essenciais para a construção do corpus para nossa análise, nos 
orientamos metodologicamente pelos parâmetros utilizados na análise 
de conteúdo e assim obtemos duas características importantes dos 
trabalhos encontrados. Os resultados apresentam a carência da área de 
Educação em Astronomia no desenvolvimento de pesquisa que 
contemplem também a Educação Inclusiva no contexto da deficiência 
visual, uma vez que existem trabalhos anteriores que já sinalizavam tal 
carência, porém o quadro sobre essa temática não tenha sido 
consideravelmente alterado. 

Palavras-chave: Levantamento Bibliográfico; Educação em Astronomia; 
Deficiência Visual. 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

104 

PROPOSTA DE CURSO DE LICENCIATURA EM 
ASTRONOMIA NO PLANETÁRIO DA UFG  

Paulo Henrique Azevedo Sobreira1, Rafael Miloni Santucci2, 
Manoel Alves Rodrigues Junior3, Gustavo Ramos Jordão4 

1 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 
Socioambientais/Planetário da UFG/ sobreiracosmografia@yahoo.com.br 

2Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos Socioambientais/Planetário 
da UFG/ rafaelsantucci@ufg.br 

3 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 
Socioambientais/Planetário da UFG/ manoeljunior77@yahoo.com.br 

4Universidade Federal de Goiás/Planetário da 
UFG/gustavo.ramosjordao@gmail.com 

 
Resumo: Esta é uma proposta inovadora de curso de Licenciatura em 
Astronomia a ser sediada no Planetário da UFG, como um curso 
interunidades que envolverá o Instituto de Física, o Instituto de Estudos 
Socioambientais e a Pró-Reitoria de Graduação da UFG. No Brasil há 
dois bacharelados em Astronomia (UFRJ e USP) e dois bacharelados 
com habilitações em Astrofísica e em Astronomia (UFRGS e UFS), 
porém não há cursos para formar professores de Astronomia. A estrutura 
curricular básica deste curso será a matriz da Licenciatura em Física do 
IF/UFG, e nele haverá a substituição de 23 disciplinas obrigatórias 
específicas da Física por disciplinas de Astronomia, Geociências e 
Educação, além das exigidas pelas normas regimentais para as 
licenciaturas. Para a escolha dos temas das disciplinas obrigatórias e 
optativas para a formação de professores de Astronomia, realizou-se um 
levantamento das matrizes curriculares de cursos de formação de 
astrônomos, em universidades brasileiras e estrangeiras (Uruguai, 
Argentina, Chile, Honduras, México, Espanha, Portugal e Estados 
Unidos), além dos mestrados profissionalizantes da USP e UEFS e de 
cursos de especialização em Ensino ou Educação em Astronomia da 
UNICSUL e UFG. Os professores estarão aptos a trabalhar com ensino 
de Astronomia, em espaços não-formais de divulgação / difusão / 
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popularização de Astronomia (planetários, observatórios astronômicos 
didáticos e museus de ciências), assim como docentes do Ensino Médio 
da disciplina de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e ainda, em 
Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, de acordo com as 
habilidades e conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Para a 
concretização desta proposta será necessária a aceitação dela pela 
comunidade acadêmica nacional, pelos órgãos gestores da UFG, pelo 
Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação. 

Palavras-chave: Astronomia; Educação em Astronomia; Graduação; 
Licenciatura em Astronomia; Planetário. 
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Resumo: Esse trabalho é resultado de um curso de Formação 
Continuada “O Diário do Céu – Introdução à Astronomia para 
professores da Educação Básica, desenvolvido pela Universidade 
Estadual Paulista (Unesp – Bauru) em parceria com a Università La 
Sapienza (Roma), tendo como público docentes da Secretaria Municipal 
da Educação de Bauru –SP e da Secretaria Estadual da Educação, 
Diretoria Regional de Bauru, estado de São Paulo, realizado em 2017, 
através de dez encontros realizados de março até dezembro. Os 
principais objetivos do curso foi analisar as dificuldades dos docentes 
para ensinar conteúdos de Astronomia e avaliar a interferência do curso 
em suas práticas docentes visando fornecer subsídios que possibilitem 
suprir a falta de conteúdos relacionados com Astronomia em suas 
formações iniciais. A coleta de dados se deu por questionários, 
filmagens, entrevistas semiestruturadas e por transcrição dos grupos 
focais, analisada através das técnicas de Análise do Discursos (AD), de 
linha francesa, proposta e introduzida no Brasil pela autora Eni Orlandi. 
Os resultados obtidos são abrangentes em número de professores, 
escolas e alunos participantes e principalmente confirmam a importância 
dos cursos de formação continuada para professores, principalmente de 
Astronomia, uma vez que os docentes que atuam na Área, na maioria 
das vezes, não tiveram a essa disciplina em sua formação. 

Palavras-chave: Docentes; Formação continuada; Astronomia. 
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A ASTRONOMIA PRESENTE NUMA SALA DE AULA 
NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Jayne Mateus Balestra1, Daniel Trevisan Sanzovo2 

 
1 Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus de 

Jacarezinho/Licenciatura em Ciências Biológicas/jaynemateus@gmail.com 
2 Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus de Jacarezinho/Colegiado 

de Matemática/dsanzovo@uenp.edu.br 

Resumo: Este trabalho teve como foco a Astronomia no Ensino de 
Ciências e teve como objetivo verificar quais as práticas pedagógicas os 
professores de ciências do Ensino Fundamental adotam com relação 
aos conteúdos de Astronomia, da mesma forma, averiguar se possuem 
curso de complementação em Astronomia e se tiveram contato com seus 
conteúdos nas suas formações universitárias, assim como, analisar se 
esses professores possuem conhecimento e utilizam os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) na preparação de suas aulas. A 
fundamentação do trabalho foi realizada por meio da pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa de campo foi utilizada para a coleta de dados 
através de questionário e entrevista. Percebeu-se que apesar de 
trabalharem os conteúdos de Astronomia, eles são abordados de forma 
superficial, destacou-se também que os professores não utilizam os 
PCNs de forma direta, e que não tiveram contato suficiente com a 
Astronomia em sua formação acadêmica, mas que procuraram uma 
complementação do Ensino de Astronomia. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Professores; Ensino 
Fundamental; Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS SOBRE A 
PEQUENEZ HUMANA: ASTRONOMIA EM AULAS DE 

FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO 
 

Carlos Alexandre do Nascimento¹, Paulo Sergio Bretones² 
 

¹UFSCar / Mestrado Profissional em Educação, nascimento.adm@gmail.com 

²UFSCar / Departamento de Metodologia de Ensino, bretones@ufscar.br 
 

Resumo: Este trabalho analisa a possibilidade de que alguns dos 
conteúdos de Astronomia sejam introduzidos em aulas de Filosofia, 
verificando sua aplicabilidade como proposta para uma atividade 
interdisciplinar em turmas do Ensino Médio. O projeto teve como objetivo 
promover junto aos alunos uma reflexão e a criação de conceitos sobre a 
sua própria existência, a condição humana na Terra e no Cosmos. Para 
isso, foi aplicado um projeto em sete aulas para uma classe de primeiro 
ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino, na Escola Francisco 
Gomes, município de Cravinhos, estado de São Paulo. Os dados foram 
obtidos por meio de questionários, relatos verbais e escritos e anotações 
do pesquisador. É apresentada a aquisição de conhecimentos pelos 
alunos tanto em conteúdos de Astronomia quanto de Filosofia, bem 
como a análise deste itinerário, buscando a validação da proposta, 
sendo o pesquisador o próprio professor da turma. A tangibilidade 
possível da Astronomia foi ponto de partida para culminar nas 
indagações e conteúdos da Filosofia. Verificou-se que ambas as áreas 
possibilitam o pensar sobre a condição humana, sua pequenez e outros 
aspectos relacionados ao ser humano. Desta forma, verificou-se que a 
interdisciplinaridade é possível entre as duas áreas convergentes. Uma 
proposta de trabalho desta forma pode se tornar mais atrativa aos 
alunos, propiciando a criação de conceitos sobre a temática do ser 
humano.  

Palavras-chave: Ensino de astronomia; Ensino de filosofia; 
Interdisciplinaridade; Proposta de ensino; Condição humana. 
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A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA NO PLANETÁRIO 

DA UFG (2015 - 2017)  

Paulo Henrique Azevedo Sobreira1, Manoel Alves Rodrigues 
Junior2 

1 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 
Socioambientais/Planetário da UFG sobreiracosmografia@yahoo.com.br 

2 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 
Socioambientais/Planetário da UFG manoeljunior77@yahoo.com.br 

 

Resumo: O curso de Especialização em Educação em Astronomia do 
Planetário da UFG foi a primeira experiência brasileira de um curso de 
pós-graduação integralmente realizado por planetaristas. Outros cursos 
similares de especialização, porém em Ensino de Astronomia 
aconteceram a partir de 2003 na UFOP, Ouro Preto – MG, em 2004 no 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos dos Goytacazes – 
RJ, entre 2009 e 2010 na EACH-USP, e em 2010 iniciou o curso à 
distância na UNICSUL - Universidade Cruzeiro do Sul, os dois últimos 
em São Paulo. Em Goiânia – GO, o curso ocorreu entre 2015 e 2017 em 
24 meses, com 360 horas presenciais e 20 vagas para professores da 
Educação Básica de todas as áreas do conhecimento. O curso foi 
gratuito com aulas quinzenais teóricas e práticas nas noites de sextas-
feiras e aos sábados em período integral. As disciplinas de 60 horas 
cada, oferecidas foram: Astronomia I e II, Metodologia da Pesquisa em 
Educação, Educação em Astronomia, Astronomia na Educação Básica e 
Seminário Integrado. Houve 4 desistências, 3 reprovações e 13 defesas 
públicas aprovadas de monografias com bancas formadas por mestres e 
doutores da UFG e de outras universidades. As monografias estão 
disponíveis em formato digital no site do Planetário da UFG. Dentre os 
concluintes, 6 deles ingressaram em cursos de mestrado em 
universidades de Goiás. As ponderações docentes e discentes, após 
cada disciplina e em uma reunião ao final do curso, estabeleceu 
mudanças para a próxima turma: o fim da gratuidade, por exigência da 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

110 

UFG; disciplinas de 30 horas, para haver mais rotatividade docente, mais 
avaliações e melhor aproveitamento das práticas; apenas 10 vagas, para 
que cada docente oriente até três estudantes; aulas semanais, diurnas e, 
eventualmente noturnas, entre segundas e sextas-feiras, pois as aulas 
quinzenais foram dispersas, e as aulas aos sábados em período integral 
eram cansativas. 

Palavras-chave: Astronomia; Educação em Astronomia; Pós-graduação; 
Especialização; Planetário. 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

111 

ABORDAGEM DE TEMAS ASTRONÔMICOS PARA 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

DISCUSSÃO ACERCA DOS ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

TEÓRICO-PRÁTICA.  

Fábio Matos Rodrigues1, Agatha Ribeiro Santana1, Rodolfo 
Langhi1, Viviane Briccia2 

 
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 

rodriguesfm.unesp@gmail.com 
2 Universidade Estadual de Santa Cruz 

Resumo: Em várias literaturas em que se destaca a Educação em 
Astronomia, a formação docente torna-se alvo de vários apontamentos 
os quais geralmente se discute: a falta de formação específica em 
conteúdos relacionados à Astronomia; a compreensão dos mesmos em 
relação aos conteúdos a serem abordados; a necessidade de cursos que 
minimizem tais dificuldades e a formação em serviço como um elo entre 
a universidade e a escola. Nesse sentido, tendo em vista as principais 
dificuldades no ensino de temas relacionados à Astronomia, sempre 
apontadas nos trabalhos que abordam a formação de professores, 
apresentamos nesse trabalho, uma discussão acerca dos aspectos 
similares baseado na análise das discussões de dois grupos distintos de 
professores do Ensino Fundamental, um localizado em Itabuna – BA e 
outro Bauru - SP. Para tanto, fundamentamos nossas discussões nos 
pressupostos teóricos da Formação de Professores na busca da 
construção do próprio conhecimento. Balizada pelos parâmetros 
circunscritos pela abordagem qualitativa nessa pesquisa, utilizamos 
conjunto de técnicas da análise de conteúdo e que baseado nas falas 
dos colaboradores dos dois grupos, levou-nos a elencar e discutir os 
seguintes indicadores: formação inicial precária sobre a temática 
Astronomia; abordagem dos temas da Astronomia por meio de fontes de 
consulta; motivação para mudança de cenário educacional e refletindo 
sobre a prática para uma mudança metodológica. Tais indicadores 
mostraram-se essenciais para uma relação produtiva entre instituições 
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envolvidas para a atuação e reflexão de temas de Astronomia no 
trabalho docente tornando-o mais significativo, além poder ser replicável 
em outros contextos, grupo de estudo e na elaboração de material para 
a formação de professores em serviço.  

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Formação em Serviço; 
Abordagem Docente. 
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ASTROBIOLOGIA: CONHECIMENTOS, ATITUDES E 
IMAGENS 

Caroline Antunes Rosa1, Marcelo Emilio2 

 
1 Universidade Estadual de Ponta Grossa, carolalixandre@gmail.com 

2 Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Dep. Geociências, memilio@uepg.br 

Resumo: Apesar do crescente desenvolvimento da Astrobiologia, são 
poucas as pesquisas de educação em Astrobiologia de todas as 
modalidades de ensino. Buscamos com esse trabalho identificar a 
importância da Astrobiologia para a formação de professores de 
Ciências e Biologia, além de reconhecer quais são os conhecimentos, 
atitudes e imagens que os acadêmicos do curso de licenciatura em 
Ciências Biológicas (N=20) possuem sobre esta Ciência. As informações 
foram coletadas a partir da aplicação de um questionário. O 
conhecimento que os acadêmicos possuem sobre a Astrobiologia se 
divide em cinco categorias: Ciência que estuda/busca a vida no universo; 
Ciência que estuda a origem da vida; Ciência que estuda a evolução da 
vida; Ciência que busca identificar biomoléculas no espaço; Ciência que 
une a Astronomia à Biologia. Além disso, os acadêmicos associam a 
Astrobiologia principalmente a detecção remota de vida e a interação 
entre vida e eventos astrofísicos. As atitudes que os acadêmicos 
possuem em relação a Astrobiologia são satisfatórias, 55% dos 
investigados acreditam que essa Ciência é importante para a formação 
de professores de Ciências e Biologia e 45% acreditam ser muito 
importante. Sobre os conhecimentos científicos da Astrobiologia, 55% 
dos investigados acreditam que os utilizarão em sua vida profissional e 
40% afirmaram que com certeza os utilizarão.  Dentre as imagens que os 
licenciandos possuem sobre a Astrobiologia estão as de vida 
extraterrestre, oceanos em luas do Sistema Solar, microrganismos, 
exoplanetas, biomoléculas, sondas espaciais, vida na Terra e demais 
objetos astronômicos. 

Palavras-chave: Formação de professores; Astrobiologia;  
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS SOBRE 
O ENSINO DE ASTRONOMIA INTRODUTÓRIA  

Gildo Attilio Savignano Filho ¹, Denis Eduardo Peixoto ² 
 

¹ Universidade de São Paulo/ gildo.savignano@gmail.com 
² Serviço Social da Indústria/ SESI – 429/ denis.peixoto@outlook.com 

Resumo: O presente trabalho é parte do Trabalho de Conclusão de Curso do 
pesquisador responsável para a obtenção do título de Licenciado em Ciências 
Exatas cedido pela Universidade de São Paulo. Durante o ano de 2016 
elaboramos uma pesquisa junto aos professores de Ciências do Ensino 
Fundamental II, atuantes em escolas públicas da cidade de Barra Bonita, interior 
do estado de São Paulo. O objetivo principal de nossa pesquisa foi o de levantar 
dados sobre as concepções desses professores referentes aos conteúdos de 
Astronomia que fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
Naturais e das Orientações Curriculares do Estado de São Paulo. Como 
instrumento metodológico, para a efetivação de nossa coleta de dados, foi 
utilizado um questionário fechado sobre temas de Astronomia Introdutória, que 
se remetem principalmente aos fenômenos do sistema Sol-Terra-Lua, com o 
intuito de diagnosticar possíveis concepções alternativas equivocadas, sobre o 
tema. Nossa análise foi baseada na elaboração de categorias de análise, as 
quais foram formadas tendo em vista a proximidade das respostas obtidas do 
questionário. Notamos que apenas 40% da amostra obteve mais de 50% de 
acertos no questionário, sendo o maior índice de erros associados a questões 
sobre os movimentos da Terra. Temas considerados de simples explicação, tal 
como a ocorrência das estações obtiveram apenas 25% de acertos por parte 
dos professores participantes da pesquisa. Sobre a movimentação aparente do 
Sol na esfera celeste, nenhum professor soube responder corretamente ao 
questionamento proposto, evidenciando 100% de erro pela amostra. 
Concluímos que a Astronomia ainda parece ser uma Ciência distante do 
conhecimento dessa classe de professores da educação básica, não havendo 
diferenças relacionadas as suas respectivas formações iniciais, seja da área de 
biológicas ou exatas. Tal fator pode estar aliado a uma má formação inicial em 
que pouco, ou nada, de Astronomia é oferecido durante o período de graduação 
de distintos cursos de licenciatura. Ao final proporemos novos olhares para o 
ensino de Astronomia numa relação direta com a formação continuada destes 
professores.  

Palavras-chave: Ensino de astronomia, astronomia introdutória, ensino de 
ciências. 
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DIÁRIO DO CÉU: UM ESTUDO COOPERATIVO 
ENTRE BRASIL E ITÁLIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO 
DE ASTRONOMIA 

Telma Cristina Dias Fernandes1, Roberto Nardi2, Nicoletta 
Lanciano3 

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Bauru, 
SP / Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, Faculdade de 

Ciências, telma@fc.unesp.br 
2 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Bauru, 
SP / Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, Faculdade de 

Ciências, nardi@fc.unesp.br 
 3 Università La Sapienza – Roma – Itália / Dipartimento di Matematica, 

nicoletta.lanciano@uniroma1.it 
 
Resumo: Este estudo busca discutir elementos da observação do céu, do 
entorno e de atividades com modelos explicativos ligados à Astronomia e 
suas implicações para o ensino, em uma experiência didática cooperativa 
entre Brasil e Itália. A metodologia utilizada permitiu a obtenção dos dados, 
a partir dos registros advindos da aplicação de atividades de ensino e 
depoimentos de um grupo de professores da Educação Básica, da rede 
pública de ensino do município de Bauru, São Paulo (SP), participantes de 
um curso de formação de professores, intitulado: “O Diário do Céu – 
Introdução à Astronomia para Professores da Educação Básica”, a partir de 
um material didático-pedagógico, no formato de um diário escolar 
astronômico, originalmente elaborado para a realidade de Roma, Itália, 
Hemisfério Norte, e adaptado para Bauru, Hemisfério Sul. Os dados obtidos, 
após a fase de análise, apontam, dentre os resultados, indícios de que os 
professores mostraram-se favoráveis à proposta, aprovando o uso  do diário 
astronômico, por oferecer-lhes momentos de reflexão sobre o que sabem a 
respeito dos conteúdos trabalhados, o que aprenderam durante o curso e a 
viabilidade de uma incorporação dos aspectos e conteúdos discutidos à sua 
prática cotidiana, podendo ser entendido como viável e relevante para 
potencializar e possibilitar o ensino de conceitos da Astronomia no ensino 
básico. 
Palavras-chave: Educação em Astronomia. Ensino de Astronomia. 
Formação de Professor. Diário do Céu. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ASTRONOMIA 
ESSENCIAL: ANÁLISES PRELIMINARES 

Fabrizzio Carlos Anunciato Montezzo1, Rodolfo Langhi2 
 

1 UNESP Campus Rio Claro/IGCE/Física, fabrizzioastronomia@gmail.com 
2 UNESP Bauru/Departamento de Física, rlanghi@fc.unesp.br 

Resumo: O presente trabalho descreve a Formação Continuada em 
Astronomia Essencial (Langhi e Nardi 2010) realizada com 45 
professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Rio Claro/SP 
em parceria com a Secretaria da Educação e o Instituto Federal de São 
Paulo. Utilizando uma metodologia de aplicação e análise de 
questionários focados em astronomia essencial, os autores verificaram a 
importância de se aplicar esta formação. A Astronomia é uma ciência 
multidisciplinar, interdisciplinar e motivadora na construção do 
conhecimento de alunos e professores, trata-se de uma oportunidade de 
visão global do saber, com seu laboratório ao ar livre e uso de materiais 
de baixos custos, com exigência do seu ensino nos documentos oficiais 
da educação brasileira nos ciclos fundamentais, os PCN e os PME, e a 
participação na OBA das escolas de Rio Claro/SP, motivou a procura 
dos professores pela formação, que já conheciam o trabalho do primeiro 
autor em divulgação e ensino de astronomia através do Projeto de 
Extensão Escola dos Astros, da UNESP Campus Rio Claro/SP, desta 
forma, podendo ser a oportunidade do professor trabalhar a 
interdisciplinaridade em sala de aula com um conteúdo baseado em 
Astronomia Essencial. Assim, com este trabalho, foi dado um passo a 
mais no fortalecimento da astronomia docente nos saberes 
disciplinares, minimizando, mas não sanando, a problemática da 
falta de conhecimento em sala de aula ao lecionar este importante 
tema. 

Palavras-chave: Educação em Astronomia; Astronomia Essencial; 
Formação de Professores. 
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A VIVÊNCIA DA DOCÊNCIA NO ENSINO DE 
ASTRONOMIA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

EXPERIÊNCIA DOCENTE 

Matheus Vitor Portela Neves1, Fernanda Cátia Bozelli 2 

 

1 UNESP Feis/Departamento de Física e Química /portela1918@hotmail.com 
2 UNESP Feis/Departamento de Física e Química/ fernandaboz@gmail.com  

Resumo: O presente trabalho tem suas bases em um relato de 
experiência de bolsistas do Programa PIBID ao atuarem como professor 
tendo que ensinar Astronomia. O relato procurou contemplar discussões 
que perpassem pela compreensão das dificuldades e das possibilidades 
de se trabalhar com o ensino de Astronomia por futuros professores que 
não tiveram formação nessa área de conhecimento. A experiência 
relatada fez parte das atividades do PIBID em uma escola estadual 
pública do município de Ilha Solteira, com uma turma de primeiro ano do 
Ensino Médio durante o planejamento e execução de uma sequência de 
quatro horas-aula contemplando o conteúdo de Astronomia.  O relato 
trazido aqui provavelmente não aborda nada de novo do que já vêm 
sendo discutido nas pesquisas, mas vem corroborar essas discussões e 
reforçar a necessidade de se pensar o ensino de Astronomia e o que 
advém com isso seja no âmbito da formação docente, do espaço lócus 
prioritário de aprendizagem e discussão do mesmo, das políticas 
públicas. 

Palavras-chave: Ensino de Física; Astronomia; Formação inicial de 
professores de Física   
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O ENSINO DO TEMA “UNIVERSO, TERRA E VIDA NO 
DISCURSO DO PROFESSOR JOSÉ 

Nathan Moreira Ulloffo1, Fernanda Cátia Bozelli2 
 

1 Licenciado em Física. Mestre em Educação para a Ciência. Professor da 
Educação Básica, nathan_moreira@hotmail.com.br  

2 Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Engenharia/Departamento de 
Física e Química, ferboz@dfq.feis.unesp.br  

 
Resumo: Mesmo diante de muitos fatores que justificam o ensino de 
Astronomia, com o passar do tempo, percebe-se que a preocupação com o 
seu aparecimento nos currículos escolares da Educação Básica e na 
formação de professores ainda é incipiente. Ao mesmo tempo, os 
documentos oficiais federais e estaduais vêm abordando seja por meio de 
orientações seja no próprio currículo conhecimentos dessa ciência. Nesse 
sentido, esta pesquisa teve por interesse investigar marcas do discurso 
oficial no discurso dos professores que lecionam a disciplina de Física no 
primeiro ano do Ensino Médio sobre o tema de Astronomia. De natureza 
qualitativa, a pesquisa foi realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas com um grupo de professores que lecionavam a disciplina 
de Física para turmas de alunos do primeiro ano do Ensino Médio, em 
escolas estaduais de uma cidade localizada no interior do estado de São 
Paulo no segundo semestre do ano de 2017. Para fins de análise é 
abordado nesse trabalho a análise parcial da entrevista realizada com o 
professor José utilizando como referencial teórico-analítico a análise de 
discurso francesa divulgada no Brasil por Eni Orlandi. Os resultados 
mostram que é difícil concluir a existência de um discurso independente do 
professor, sem que tenha marcas do discurso oficial, uma vez que ele sofre 
diariamente a influência deste ao ter que responder aos mecanismos 
regulamentadores como avaliações, direções, diretorias, etc. No entanto, é 
possível ao mesmo tempo verificar que o professor se vê em uma situação 
complexa envolvido em situações que remetem a formação e ao mesmo 
tempo de discurso oficial, principalmente de cunho curricular, ao 
desenvolver sua prática docente. 

Palavras-chave: formação de professores; ensino de Astronomia; análise 
de discurso; currículo do estado de São Paulo 
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QUAL A NATUREZA DAS ESTRELAS? UM ESTUDO 
SOBRE O CONHECIMENTO PRÉVIO DE 

LICENCIANDOS EM FÍSICA 

Danilo Olímpio de Aquino1, Ciclamio Leite Barreto2 

1 UFRN/ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática <aquinocaico@gmail.com> 

2 UFRN/ Departamento de Física, <ciclamio@fisica.ufrn.br> 

Resumo: Muitos trabalhos ao longo dos anos têm confirmado a 
deficiência de conteúdos de Astronomia nos egressos da Educação 
Básica no Brasil, mesmo após o Ensino Médio. A fim de aprimorar este 
conhecimento em uma realidade local, aplicamos um teste de sondagem 
em forma de um questionário com nove questões para averiguar um 
aspecto desta falha de formação em estudantes regularmente 
matriculados no curso de Licenciatura em física do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus de 
Caicó, no 1o. Semestre letivo de 2017. Nesta comunicação 
apresentamos estes resultados, alguns surpreendentes, e tentamos uma 
interpretação da sua prevalência. De um modo geral, tais resultados 
corroboram a realidade suspeitada como sendo a existente, mesmo 
levando em consideração que a população investigada consiste de 
estudantes de um curso de licenciatura em física. Com tal constatação, 
tomamos a providência de organizar um curso de extensão em ensino 
de Astronomia, restringindo o tema ao conhecimento sobre as estrelas, 
como uma contribuição inicial e local ao enfrentamento deste problema. 
Esse curso foi ofertado a esses alunos na 2a. Quinzena de março de 
2018 e sua análise dará desdobramento a esta comunicação. 

Palavras-chave: Concepções alternativas; Astronomia; Licenciatura; 
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TENDÊNCIAS SOBRE O USO DE REFERENCIAIS 
TEÓRICOS POR PESQUISADORES QUE 

INVESTIGAM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 
ÁREA DE EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA  

Matheus Rodrigues da Silva1, Gustavo Iachel2 

 
1 Universidade Estadual de Londrina, Matheus_rodrigues77@hotmail.com 

2 Universidade Estadual de Londrina, Iachel@uel.br 

Resumo: Com o aumento no número de pesquisas no campo da 
Formação de Professores, surge possibilidade de investigação sobre os 
referenciais teóricos utilizados pelos pesquisadores, para o fim de 
averiguar se tais pesquisas não decorrem sobre possíveis prescrições 
vazias. Ao aceitarmos como corpo de dados os artigos publicados na 
Revista Latino-americana de Educação em Astronomia, fomos capazes 
de realizar a análise de conteúdo, com inspiração nos pressupostos 
apresentados por Lawrence Bardin. Notou-se então, a partir da análise 
desses artigos, que os trabalhos escritos pelos próprios pesquisadores 
da área da Educação em Astronomia surgem para substituir os principais 
referenciais teóricos da pesquisa em Educação. Visto que tais 
publicações utilizadas como aporte teórico se encontram fortemente 
fundamentadas, não podemos afirmar que seus desdobramentos 
apresentem-se como prescrições vazias. Conclui-se então que, mesmo 
com o significativo número de trabalhos na área, são necessários mais 
estudos e um aprofundamento crescente que busque: diminuir as 
carências na Formação de Professores e afastar pesquisadores de “solo 
teórico instável”. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Prescrições Vazias; Análise 
de Referencial Teórico. 
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“BANCA DA CIÊNCIA” E A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM 
ASTRONOMIA PARA ESTUDANTES EM VISITA A 

UNIFESP  

Vitor de Amorim Rodrigues1, Ana Paula Moreira Alves2, Emerson 
Izidoro dos Santos3 

 

1 Universidade de São Paulo/ Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
vitor.amorim.rodrigues@usp.br 

2 Universidade Federal do Amazonas/Instituto de Ciências, Biológicas, 
anapaula.moreiraalves@gmail.com 

3 Universidade Federal de São Paulo/ Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas. 

Resumo: A Astronomia é um campo do saber que geralmente desperta grande 
curiosidade e interesse popular, sendo um importante tema a ser trabalhado 
pela Divulgação Científica. Temos desenvolvido, através de um grupo, a 
comunicação e divulgação científica de diversos temas e em vários ambientes, 
com uma metodologia que privilegia o lúdico, o dialogismo (FREIRE, 1983, 
2013) e as interações sociais (VIGOTSKI, 2001). Dentre os diversos meios e 
locais que temos desenvolvido nossas atividades, um deles é a Banca da 
Ciência localizada na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Paulo recebendo a visita de escolas no campus. 
Ao decorrer dessas visitas os estudantes vivenciam diversas atividades. Em 
nossa atividade realizamos diversas abordagens, com diversos materiais, tais 
como: maquetes, montagens, experimentos, jogos, entre outros, de diversos 
temas das ciências naturais (articulando com as humanidades e artes). Além da 
construção de experimentos, realização de atividades e apresentações para 
grupos escolares e não escolares a Banca da Ciência também desenvolve a 
alfabetização científica nos anos iniciais. Pode-se dizer que a alfabetização 
científica vem como uma decodificação das manifestações do universo podendo 
assim se corrigir ensinamentos destorcidos sobre as ciências e incentivar o 
interesse e a curiosidade para as questões científicas. Dito isso, teremos por 
pretensão com esse trabalho, descrever alguns dos principais experimentos e 
atividades desenvolvidos para a temática “Astronomia”, voltada para as séries 
iniciais, e que faz parte de um acervo maior da Banca da Ciência. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação não-Formal; Museu 
Itinerante; Popularização da Ciência; Materiais de baixo custo. 
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A FORMAÇÃO DE MEDIADORES NUM PROJETO DE 
POPULARIZAÇÃO DA ASTRONOMIA COM UM 

PLANETÁRIO MÓVEL 

Auta Stella de Medeiros Germano1, Fábio Henrique Novaes de 
Lima2, Radma Almeida de Freitas3, Silvia Calbo Aroca4 

 
1 UFRN/PPGECNM/Departamento de Física Teórica e 

Experimental/autastella@yahoo.com.br 
2 UFRN/PPGECNM, fabiofowl@live.com 

3 SEEC-RN/Escola Estadual em Tempo Integral Alfredo Mesquita Filho, 
radma_almeida@hotmail.com 

4 Colégio Planeta/silaroca@gmail.coml 

Resumo: Descrevemos e refletimos sobre os momentos formativos que vem 
ocorrendo para a capacitação dos mediadores que atuam num projeto de 
popularização da Astronomia e áreas afins com um Planetário Móvel, cujas 
principais ações ocorrem por meio de mostras com sessões, interações 
sobre objetos didáticos, e observações ao telescópio. Analisamos as 
características de duas formações iniciais oferecidas no âmbito do projeto 
para os membros da equipe, bem como a natureza dos momentos de 
formação continuada que têm sido propiciados. Consideramos que as 
dimensões científica e pedagógica têm sido as mais enfatizadas nas 
propostas de formação inicial. Na dimensão pedagógica, três elementos 
teóricos têm sido utilizados como fundamentos para as ações do projeto e 
dos mediadores: a ideia de popularização; a ênfase na valorização e no 
incentivo a vivências com o céu e a valorização da diversidade 
epistemológica, ambas defendidas na abordagem humanística para o 
ensino de Astronomia; e os estudos sobre dificuldades de representação 
espacial na aprendizagem de conteúdos de Astronomia. Apontamos, em 
nossa sistematização, a necessidade de ampliar as propostas formativas de 
modo a favorecer também, associado à dimensão pedagógica, o 
desenvolvimento de estratégias de mediação, no sentido de oferecer e 
aprimorar conhecimentos sobre o como mediar, por parte dos membros da 
equipe.  

Palavras-chave: Popularização da Astronomia; Planetário; Formação de 
mediadores. 
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ASTRONOMIA NOS TRILHOS E NA UNIVERSIDADE: 
UM ESTUDO ACERCA DA PERCEPÇÃO PÚBLICA E 

DAS POTENCIALIDADES DAS ATIVIDADES 
ASTRONÔMICAS DA BANCA DA CIÊNCIA 

Vitor Martins Menezes¹, Giuliana Coutinho Vitiello², Aline 
Orvalho Pereira³, Luís Paulo de Carvalho Piassi4 

¹ Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH / USP), vitor.menezes@usp.br 

² Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH / USP), giuliana.vitiello@usp.br 

³ Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH / USP), alineorvalhopereira@gmail.com 

4 Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH / USP), lppiassi@usp.br 

Resumo: Esse trabalho visa contribuir para a discussão acerca da 
percepção que estudantes do Ensino Médio e usuários de trem de São 
Paulo possuem sobre alguns temas da Astronomia (Sistema Solar e 
estações do ano) e das possíveis potencialidades que artefatos e 
atividades de Divulgação Científica podem trazer para a Educação em 
Astronomia; principalmente em sanar dúvidas e erros a respeito dessa 
temática. Para tanto, essa pesquisa se deu a partir da realização de 
atividades referentes à Astronomia no âmbito do projeto “Banca da 
Ciência” (projeto colaborativo da USP, UNIFESP e IFSP que desenvolve 
atividades de difusão e extensão científicas em diversas situações e 
locais). Utilizou-se uma metodologia de intervenção pautada em Vigotsky 
(2001), Freire (1983, 2013) e Snyders (1988) onde a coleta de dados 
incluiu anotações e fotografias das atividades em duas situações: 
intervenções no programa EACH - Portas Abertas (estudantes do Ensino 
Médio) e intervenções nas estações de trem da CPTM-SP. Através 
dessas intervenções buscamos responder e discutir algumas 
inquietações, tais como: quais são as percepções e concepções (certas 
e baseadas no senso comum) que esses públicos possuem sobre a 
Astronomia, mais especificamente a respeito das “estações do ano” e 
“tamanho/dimensão relativo dos astros do Sistema Solar”; e quais são as 
potencialidades que alguns artefatos de astronomia da Banca da Ciência 
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possuem, ou seja, como eles podem melhor elucidar questões e temas 
da Astronomia: eles favorecem as interações sociais? Eles estimulam o 
debate? Despertam conhecimentos prévios do público? Favorecem uma 
explicação do tema baseada nos conhecimentos científicos? Entre 
outras. Com a pesquisa foi possível verificar similaridades entre os dois 
públicos referentes a algumas concepções de senso comum acerca das 
temáticas da astronomia. Além disso, o acervo utilizado pela Banca nas 
intervenções foi interessante no que se refere à desconstrução de erros 
e equívocos constatados durante as atividades desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Divulgação Científica em Astronomia; Percepção 
pública da Astronomia; Erros comuns em Astronomia; Banca da Ciência. 
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BAIXANDO ESTRELAS: UMA PROPOSTA DE 
APLICATIVO MÓVEL ACESSÍVEL PARA O ENSINO 
DE ASTRONOMIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

Ana Carolina Sampaio Frizzera1, Danielli Veiga Carneiro Sondermann2, 
Athyla Caetano³, Victor Rodrigues Passos4, Gabriel Barcellos Kretli Lopes5 

1 Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 
(Educimat/Ifes), anafrizzera@gmail.com 

2 Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 
(Educimat/Ifes), danielli@ifes.edu.br 

3 Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 
(Educimat/Ifes), athyla_caetano@hotmail.com 

4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes),  
vpassos@gmail.com 

5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), 
gabrielbklopes@gmail.com 

Resumo: Este trabalho relata resultados parciais do projeto - O céu ao 
alcance das mãos, que objetiva desenvolver uma tecnologia assistiva, 
por meio de um aplicativo móvel para smartphones, acessível, que 
garanta às pessoas com deficiência visual acesso gratuito aos 
conteúdos astronômicos referentes ao céu de outono, identificados 
durante as observações do céu noturnas, realizadas no Gaturamo 
Observatório Astronômico, localizado na Universidade Federal do 
Espírito Santo. O desenvolvimento deste aplicativo considerou os 
princípios de acessibilidade, usabilidade, bem como as diretrizes de 
acessibilidade para conteúdo web. Todo processo de elaboração da 
interface e da inserção dos conteúdos foi validado por um grupo focal, 
composto por quatro pessoas com deficiência visual.  

Palavras-chave: Deficiência Visual; Observatórios Astronômicos; 
Aplicativo Móvel; Design Universal para Aprendizagem. 
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BANCA DA CIÊNCIA: DIFUSÃO DA ASTRONOMIA EM 
ESPAÇOS NÃO-FORMAIS  

Vitor de Amorim Rodrigues¹, Carolina Jürgensen Gonçalves¹, 
Ricardo Augusto Viana de Lacerda¹ 

 
1 Universidade de São Paulo/ Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

vitor.amorim.rodrigues@usp.br 

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de apresentar um projeto 
de divulgação científica que vem sendo desenvolvido na Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo com o 
apoio da CNPq, do Instituto Educare e Mão na Massa para treinamento 
e formação dos bolsistas monitores. O objetivo do projeto Banca da 
Ciência é promover a divulgação científica, focando especialmente o 
público escolar de nível fundamental e médio, de modo a despertar o 
interesse dos estudantes para as ciências da natureza. Além disso, esse 
trabalho visa iniciar estudantes de licenciatura em ciências da natureza 
nas práticas da divulgação científica, no desenvolvimento de materiais 
didáticos e da educação em espaços não formais colaborando assim 
para o estabelecimento de um grupo de estudos produzindo 
conhecimentos nas áreas de física, química, biologia, astronomia, 
geociências e matemática. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Educação não formal; Museu 
Itinerante; Popularização da Ciência; Materiais de baixo custo. 
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BLOG “OLHANDO PARA O CÉU”: UMA ESTRATÉGIA 
DE INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM DE 

ASTRONOMIA 

Fábio Augusto Spina1
 

1 Mestre em Ensino de Ciências,  Curitiba – PR / facaaqui@yahoo.com.br 
 

Resumo: Curiosidade, ambição de explorar o mundo sem preconceitos, o lúdico 
anseio pela descoberta, dentre outros, são comportamentos típicos de crianças 
em fase escolar. Carl Sagan certa vez comentou que tais condutas as 
transformam em cientistas natos! Usualmente estas atitudes libertadoras se 
confrontam com a rigidez de conteúdo e da postura disciplinarmente 
trabalhadas por diferentes matérias. Como educador em Ciências do 5º e 9º ano 
do Ensino Fundamental II, acredito que tais habilidades (tidas como infantis) 
demonstram ter o potencial de gerar mudanças no contexto escolar quando 
pedagogicamente direcionadas. A verificação desta hipótese aliada ao interesse 
de tornar o processo de aprendizagem dos conceitos científicos mais 
significativos culminou na incorporação de um curso de Astronomia à grade 
curricular do 5º ano, tendo o blog didático “Olhando para o Céu” como rico 
ambiente complementar. Este espaço não formal de aprendizagem possibilitou 
fomentar discussões democráticas sobre assuntos científicos, aguçar a 
curiosidade dos estudantes por temas afins e a criação e disseminação de uma 
cultura científica na escola. Quando os aprendizes alcançam o 9º ano, alguns 
conceitos trabalhados no 5º ano com o enfoque da Astronomia são resgatados, 
e passam a atuar como subsunçores de conhecimentos próprios da disciplina 
de Física, facilitando o aprendizado nessa nova etapa. É nesse contexto que o 
blog atua desde 2011 como ferramenta didática complementar para aulas de 
Ciências e Astronomia do 5º ano, e no 9º ano em Física e Laboratório. Ao 
analisar os registros das atividades propostas através do blog é possível avaliar 
a extensão e profundidade do conhecimento adquirido pelos estudantes 
ponderando sua argumentação oral e escrita e a relação de interesse com os 
temas trabalhados. E assim inferir ocorrência de “aquisição duradoura de 
capacidades intelectuais e conhecimentos válidos e úteis no desenvolvimento 
para pensar criativa, sistemática e independentemente”, conforme proposto pela 
Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Palavras-chave: Educação em Astronomia; Aprendizagem Significativa; Blog; 
Educação não formal. 
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CLUBE DE ASTRONOMIA  

Gustavo Luiz Persich do Carmo1,  

 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gustavoguhu@gmail.com 

Resumo: A astronomia é uma das ciências que mais desperta a 
imaginação dos jovens, com várias de suas perguntas: há vida fora da 
Terra? de onde veio o universo? o que há na imensidão do espaço? 
Apesar disso, na grade curricular atual do ensino fundamental e médio, 
há pouco espaço para os conteúdos da astronomia. Com o intuito de 
suprir a curiosidade dos alunos sobre tais assuntos, em 2016 foi criado o 
Clube de Astronomia no Colégio Tiradentes da Brigada Militar - CTBM de 
Ijuí. Utilizando das experiências que adquiri nas extensões do curso de 
física da UFRGS, do conhecimento que obtive nas disciplinas de 
astronomia, realizo encontros periodicamente, após o horário da aula, 
para os alunos interessados em algum assunto da astronomia 
previamente escolhido por eles. Os alunos também são instigados a 
pesquisar sobre assuntos de seu interesse e apresentarem aos colegas. 
Além de dar acesso ao conhecimento da astronomia, o clube também 
tem o objetivo de incentivar a participação em olimpíadas científicas, 
principalmente a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 
OBA, desenvolver a capacidade dos alunos de aprenderem por pesquisa 
e gerar um bom ambiente para cooperação no aprendizado. 
Anualmente, durante as férias de inverno, temos a “Junção 
Astronômica”, evento em que é realizado um acampamento em uma 
chácara no interior do município, o que possibilita melhor observação do 
céu devido a ausência de poluição luminosa, observação dos astros com 
auxílio de um telescópio amador e também de um momento de 
integração para os membros ativos do clube. Esse grupo conta hoje com 
cerca de 20 participantes assíduos, medalhas na OBA, dois alunos 
convidados para a Jornada Espacial e um aluno passando para a fase 
seletiva para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. 

Palavras-chave: Clube; Astronomia; Divulgação científica; 
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CONCEPÇÕES DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 
MINAS GERAIS SOBRE PLANETAS E PLANETAS 

ANÕES DO SISTEMA SOLAR 

Arilson Paganotti1,4, André Lucas Matthaeus Santos2, Juarez 
de Paula do Rosário3, Marcos Rincon Voelzke4 

 
1 IFMG/Dep. Física/Campus Congonhas, arilson.paganotti@ifmg.edu.br 

2 IFMG/Dep. Física/Campus Congonhas, as0645922@gmail.com 
3 IFMG/Dep. Física/Campus Congonhas, juarezlafanet@yahoo.com.br 

4 UNICSUL/ Programa de Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e 
Matemática, marcos.voelzke@cruzeirodosul.edu.br 

Resumo: Neste trabalho buscou-se verificar, através de um questionário 
de pesquisa, o conhecimento de estudantes da rede pública de ensino 
do interior de Minas Gerais sobre o tema planetas e planetas anões do 
Sistema Solar. Verificou-se também o entendimento desses estudantes 
sobre o caráter dinâmico da Ciência, usando como exemplo de mudança 
em conceitos científicos, a reclassificação a partir de 2006, pela União 
Astronômica Internacional (IAU) do planeta Plutão, que passou à 
categoria de “planeta anão”. A pesquisa foi realizada com 120 
estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, de cinco escolas da região 
do Alto Paraopeba, sendo quatro escolas da rede estadual de ensino e 
uma escola da rede federal de ensino, envolvendo as cidades de 
Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. O questionário de 
pesquisa aplicado possuía seis questões, entre objetivas e discursivas e 
neste trabalho algumas serão apresentadas e discutidas. Utilizou-se 
como metodologia de análise a categorização por semelhança de 
respostas, proposta por Bardin. Percebeu-se uma grande dificuldade dos 
alunos em responder algumas das questões de pesquisa, surgindo com 
isso muitas concepções alternativas. Observou-se também que os 
alunos não entendem bem o caráter dinâmico da Ciência. Plutão como 
planeta anão é o mais citado pelos alunos, possivelmente pela sua 
exposição na mídia. 

Palavras-chave: Planetas; Planetas anões; Dinâmica da Ciência 
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DEIXE AQUI SEU COMENTÁRIO! UM LIVRO ABERTO 
AO CÉU NUM ESPAÇO DE POPULARIZAÇÃO DA 

ASTRONOMIA. 

Marcos Daniel Longhini1, Janer Vilaça2, Ana Maria Pereira3 

 

1 Universidade Federal de Uberlândia/ Faculdade de Educação, 
marcos.longhini@ufu.br 

2 Parque Tecnológico Itaipu, Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, 
janer@pti.org.br 

3 Parque Tecnológico Itaipu, Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, 
ana.pereira@pti.org.br 

Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar, segundo a óptica dos 
visitantes, as atividades realizadas no Polo Astronômico “Casimiro 
Montenegro Filho”, localizado no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do 
Iguaçu. Os dados tomados para análise são os livres registros que o 
público visitante deixa no livro de visitas. Identificamos aspectos que 
mais se destacam nas atividades realizadas, conteúdos de Astronomia 
que são aprendidos durante as visitas, além de ajustes e correções de 
rota sobre a respeito das atividades desenvolvidas e sobre a 
infraestrutura da instituição. 

Palavras-chave: Popularização; Astronomia; Museus. 
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DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA NA CIDADE DE 
URUGUAIANA UTILIZANDO UM PLANETÁRIO 

MÓVEL  

Leonardo Barboza Benites1, Eliade Lima2, Bruno Peruzzi 
Peres³  

1 Universidade Federal do Pampa, leonardo-280898@live.com 
2 Universidade Federal do Pampa, eliadelima@unipampa.edu.br 

3 Universidade Federal do Pampa, brunoperuzziperes@gmail.com 

Resumo: O programa de extensão Astronomia para Todos foi criado em 
2011 por professores da Universidade Federal do Pampa, localizada na 
fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Tendo sede no campus 
Bagé, os objetivos do programa são impulsionar a divulgação da 
Astronomia dentro da Universidade, bem como difundir a Astronomia 
para o público geral. Um dos agentes principais do programa é um 
planetário itinerante, que pode projetar o céu ou até mesmo reproduzir 
vídeos sobre os mais diversos temas em Astronomia como formação do 
sistema solar, vida na Terra e eventos astronômicos. Sua principal 
característica é sua mobilidade para transitar entre municípios. As 
sessões desempenham um notável papel na alfabetização científica ao 
atrair a atenção de crianças, jovens e adultos para importância da 
Astronomia. Nos 5 anos de atuação itinerante, o planetário atendeu 20 
mil pessoas e teve a atuação direta de quase 100 bolsistas. Uruguaiana 
passou a receber a visita do planetário durante o segundo semestre de 
2016. Desde então diversos eventos do Campus local e da própria 
cidade contaram com a participação do planetário. Primeiramente no 8° 
Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) e no 
primeiro semestre de 2017 atendeu a escolas da comunidade. O 
planetário também esteve presente na 5ª Semana Acadêmica de 
Licenciatura em Ciências da Natureza, esteve no Teatro Municipal, na 
81° Expofeira de Uruguaiana e, por fim, em atividades no 22º GAC AP – 
Exército Brasileiro, gerando diversas experiências tanto para o público 
quanto para os participantes do projeto. Cada vez mais as escolas 
solicitam a presença do planetário, assim como eventos locais, além de 
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convites de setores da comunicação como televisão e rádio em função 
da capacidade que a Astronomia tem de atrair o interesse das pessoas. 
Este relato tem por finalidade mostrar a importância da divulgação 
científica para a alfabetização científica da região, visto que todas as 
vivências impulsionaram significativamente o interesse da comunidade 
pela Astronomia em geral.  

Palavras-chave: ensino de astronomia; difusão científica; planetário; 
educação não formal. 
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DO ANO INTERNACIONAL DA ASTRONOMIA AO 
PLANETÁRIO DA UNIPAMPA: RETROSPECTIVA E 

PERSPECTIVAS 

Guilherme Frederico marranghello1, Cecília Petinga Irala2, 
Rafael Kobata Kimura3 

 
1 Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, 

guilherme.marranghello@unipampa.edu.br 
2 Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, ceciliairala@unipampa.edu.br 

3 Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, rafaelkimura@unipampa.edu.br 

Resumo: O Planetário da Unipampa foi inaugurado no equinócio de 
primavera do ano de 2017, mas podemos encontrar sua origem no Ano 
Internacional da Astronomia, quando iniciou o projeto que daria origem 
ao Planetário. Em quase uma década, inúmeras atividades foram 
desenvolvidas para a promoção do Ensino e da Divulgação da 
Astronomia em Bagé e em toda a Região da Campanha. Neste trabalho, 
procuramos fazer uma reflexão crítica sobre as ações realizadas até o 
momento e, com base nesta análise, traçar novos desafios a serem 
vencidos nos próximos anos. 

Palavras-chave: planetário da Unipampa; astronomia para todos. 
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ECOS DA REVOLUÇÃO COPERNICANA: OS 
SISTEMAS PLANETÁRIOS E A VIDA NO CONTEXTO 

CÓSMICO 

Cristiane de Paula Oliveira1, Alan Alves-Brito1 

 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cristiane.p.oliveira@ufrgs.br 

Resumo: A Revolução Copernicana foi uma revolução de ideias que 
transformou a relação da humanidade com o Universo. Há mais de 
quatro séculos, Copérnico mostrou que o ser humano não está no centro 
do Universo. Desde então, os conhecimentos acerca do Universo têm se 
ampliado cada vez mais: além de já se saber muito mais sobre nosso 
sistema solar, foram confirmados a existência de milhares de planetas 
fora do sistema solar. Houve também avanços significativos no 
conhecimento e na definição de vida no Universo. No entanto, muito 
desse conhecimento fica restrito a pequenos grupos de pesquisa em 
universidades sem chegar, precisa e significativamente, às escolas, aos 
promotores de cultura científica espalhados pelo País e, mais 
importante, aos cursos de licenciaturas nas universidades. O projeto 
“Ecos da Revolução Copernicana” propõe a formação de professores da 
educação básica e técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul em temas interdisciplinares – focados na origem, organização e 
caracterização física do sistema solar, dos sistemas planetários 
extrassolares e da discussão da vida no contexto cósmico. O presente 
projeto foi desenvolvido em quatro módulos: I – A Mecânica do Universo; 
II – O Sistema Terra-Sol-Lua; III – Os Sistemas Planetários; IV – A Vida 
no Contexto Cósmico. Foi elaborado um material explicativo, didático e 
ilustrado, resumindo os temas abordados. O material ficará disponível 
para que professores e técnicos o utilizem em suas aulas e palestras. A 
relevância do presente projeto reside em levar um panorama mais 
abrangente desses temas estruturantes à sociedade. 

Palavras-chave: Educação; Astronomia; Sistemas Planetários; Vida no 
Universo. 
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MAPEAMENTO E DESCRIÇÃO DOS 
OBSERVATÓRIOS DE ASTRONOMIA DA UNESP  

Bianca Gellacic1, Rodolfo Langhi2 

1 1 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 
Faculdade de membro monitora do Observatório Didático de Astronomia da 

UNESP  
e-mail: biancagellacic@gmail.com 

2 Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Bauru 
Faculdade de Ciências, coordenador do Observatório Didático de Astronomia da 

UNESP 
e-mail: langhi@fc.UNESP.com  

Resumo: A maior concentração de observatórios atualmente está dentro 
das universidades públicas do país e desde a metade do século passado 
em diante, está havendo uma dedicação maior destes centros ao ensino 
e divulgação das Ciências. A UNESP hoje permeia por todo o estado de 
São Paulo, devido aos esforços estaduais desde a metade do século 
passado na unificação de pequenas faculdades municipais em uma 
única universidade. Este trabalho buscou mapear os projetos de 
Divulgação e/ou Ensino de Astronomia desenvolvidos em cada unidade 
da UNESP, a fim de conhecer qual o cenário atual dos centros de 
Ciências dedicados a Divulgação e/ou Ensino de Astronomia desta 
universidade que se está presente em todo estado. Atualmente não há 
nenhuma colaboração interunidades nesta área e há muito 
desconhecimento de trabalhos desenvolvidos na mesma área por esta 
universidade. Para isso foi investigado através da plataforma PROEX 
UNESP, prioritariamente, os projetos de Divulgação e/ou Ensino de 
Astronomia aprovados como extensão, visto que atividades de ensino e 
divulgação são mais amplas neste âmbito. Foi utilizada a análise de 
conteúdo para conduzir esta pesquisa, por meio de uma contagem 
frequencial dos aspectos de cada projeto. Uma breve descrição analítica 
qualitativa dos dados foi realizada para posterior inferência e 
categorização dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Divulgação em Astronomia; Espaços não formais de 
ensino; Educação em Astronomia; Mapeamento. 
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MINICURSO PREPARATÓRIO PARA A OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

(OBA) 

Aline Sasso1, Prisna Jamile Santos Leder2, Tina Andreolla3, 
Dieinifer Camargo Zoroteo4   

 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco, 

alinesasso@alunos.utfpr.edu.br 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco, 

jamille_leder_23@hotmail.com 
3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Pato Branco, 

tina@utfpr.edu.br 
4 Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Medianeira, 

dieinifercbz@gmail.com 

 

Resumo: Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é 
realizada anualmente em todos os Estado brasileiros com alunos da 
Educação Básica, e que tem por objetivo expandir o ensino de 
Astronomia.  Visando proporcionar para os estudantes um melhor 
desempenho nesta olimpíada, o Grupo de Estudo, pesquisa, extensão e 
inovação em Astronomia (GEAstro) da UTFPR - Campus Pato Branco, 
ofereceu em 2015 e 2017 um minicurso preparatório para alunos do 
Ensino Médio Técnico em Agrimensura da UTFPR - Pato Branco que 
iriam participar da prova da olimpíada. As atividades foram 
desenvolvidas com base no material disponibilizado no site da 
organização da OBA, no qual continham atividades em relação aos 
temas que seriam abordados na prova. Tanto os resultados obtidos 
quanto ao desempenho dos alunos durante o minicurso quanto ao 
desempenho na prova da OBA foram satisfatórios.   

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Oficinas; Extensão.  
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O CLUBE DE ASTRONOMIA DA ESCOLA PÉROLA 
GONÇALVES 

Sharon Geneviéve Araujo Guedes1, Guilherme Frederico Marranghello2 

 
1 Universidade Federal do Pampa/Mestrado Profissional em Ensino de Ciências/ 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pérola Gonçalves, 
sharon.guedes@gmail.com 

2 Universidade Federal do Pampa/Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 
guilherme.marranghello@unipampa.edu.br 

  

Resumo: Este trabalho visa apresentar algumas das atividades realizadas pelo 
Clube de Astronomia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pérola 
Gonçalves, situada na periferia da zona norte de Bagé/RS. Este Clube iniciou as 
suas atividades em outubro de 2016, pela Professora da escola Sharon 
Geneviéve Araujo Guedes, incentivada por um artigo de autoria do Professor Dr. 
Guilherme Frederico Marranghello, intitulado Educação em Astronomia, que 
continha uma proposta de criação de Clubes de Astronomia nas escolas. O 
Clube hoje conta com cerca de 20 alunos, que se encontram semanalmente 
para estudar e discutir sobre temas de Astronomia. Em 2017 o Clube participou 
de um campeonato entre escolas no Planetário da Unipampa/Bagé e se 
consagrou campeão, trazendo muita satisfação para os integrantes, 
incentivando-os a continuar aprendendo cada vez mais sobre essa ciência. 
Entre as atividades do Clube são realizados alguns jogos pedagógicos para 
motivar e envolver ainda mais esses alunos, como um trunfo de planetas, 
satélites e planetoides. Podendo destacar, também, o jogo Conquistando o 
Objetivo, que é um jogo de perguntas e respostas, em que os integrantes 
respondem perguntas e, a cada acerto, dão um passo a frente, ganhando o 
integrante que mais obtiver acertos. Outro jogo que merece destaque é o 1 
contra 20, um jogo também de perguntas e respostas em que um voluntário fica 
sentado a frente dos demais integrantes, e a este voluntário é concedido uma 
caixa de chocolate com 20 bombons, e a cada um dos demais participantes 
uma pergunta para ser realizada. Se o voluntário acertar a pergunta, mantém 
seu bombom, se errar, este oferece o seu bombom ao integrante que realizou a 
pergunta. Podemos destacar o interesse que dois alunos manifestaram em 
seguir a carreia de astrônomos enquanto todos outros manifestaram o interesse 
de trabalhar no Planetário. 

Palavras-chave: Ensino da Astronomia; Clube de Astronomia; Jogos 
educativos.  
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O ENSINO DE ASTRONOMIA PARA ALUNOS 
SURDOS E A INCLUSÃO NOS ESPAÇOS NÃO 

FORMAIS DE ENSINO 

Sioneia Rodrigues da Silva¹, Rodolfo Langhi², Janer Vilaça³ 

1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência, 
UNESP- Bauru, <sioneia.rodrigues@unesp.br> 

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência, UNESP 
– Bauru, coordenador do Observatório Didático de Astronomia “Lionel José 

Andriatto”, UNESP - Bauru <rlanghi@fc.unesp.br> 
3 Coordenador do Polo Astronômico da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, 

FPTI – Foz do Iguaçu, <janer@pti.org.br> 

 

Resumo: Os centros de Ciência e/ou museus de Ciência atualmente se 
tornaram os principais aliados para o ensino formal. Dessa maneira, os 
centros de Ciência atraem um público diversificado que pode ser 
constituído por grupos escolares, famílias, grupos de idosos, grupos 
específicos e o público especial. Pensando na inclusão das pessoas com 
deficiência, o Polo Astronômico da Fundação Parque Tecnológico Itaipu 
PR/BR desenvolveu uma visita adaptada voltada para alunos surdos. O 
objetivo desse trabalho é mostrar o caminho percorrido pelo Polo 
Astronômico para a adaptação das atividades, treinamento e 
sensibilização dos monitores/guias. 

Palavras-chave: Espaços não formais; Inclusão; Alunos surdos; 
LIBRAS. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ENSINANDO 
ASTRONOMIA PARA CRIANÇAS COM ALTAS 

HABILIDADES  

Wellington Gomes Ferrante1, Felipe Braga Ribas2 

 
1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná/DAFIS/Escola, 

wellingtonferrante@gmail.com 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná/DAFIS/Escola, 

fribas@utfpr.edu.br 

Resumo: Por meio de uma parceria entre projetos de extensão da 
UTFPR Curitiba e uma escola de ensino fundamental, realizaram-se 
ações de extensão na área de astronomia com crianças com altas 
habilidades da cidade de Pinhais. As ações se mostraram muito 
eficientes por conta do grande interesse das crianças pelo assunto, 
principalmente pelas pesquisas realizadas sobre objetos que gostariam 
de observar ao telescópio e as questões por elas levantadas nos 
encontros. 

Palavras-chave: Altas habilidades; Crianças; Extensão. 
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UM ESTUDO SOBRE O POTENCIAL DO FACEBOOK 
COMO FERRAMENTA NA POPULARIZAÇÃO DA 

ASTRONOMIA 

Marcelo Olimpio Gomes1, Marcos Daniel Longhini2 

 
1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Física 

si.marceloog@gmail.com 
2 Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Educação, 

marcos.longhini@ufu.br 

Resumo: O processo de ensino está em constante mudança e busca sempre 
novas soluções para facilitar a compreensão e abstração de conceitos. Com o 
surgimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as 
relações sociais se modificaram de forma a alterar a maneira como o indivíduo 
se relaciona com o meio. Nesse cenário, o Facebook constitui-se como uma 
rede social (RS) que possibilita a interação entre diversos segmentos sociais e 
culturais. No Brasil, existem mais de 136 milhões de usuários ativos no 
Facebook. Apesar de sua potencialidade, ainda é pouco utilizada para fins 
educacionais. Esta RS apresenta alguns recursos que podem ser utilizados, 
para a Popularização da Ciência, em especial, a Astronomia, nosso foco de 
investigação. Para este trabalho, foi analisado o potencial das RS no que se 
refere à popularização da Astronomia. Como metodologia, investigamos quais 
são esses grupos e a que instituições estão ligados, o quantitativo de pessoas 
que atinge, o tipo de publicação e a que subárea da Astronomia mais se 
dedicam. Os dados foram organizados nas seguintes categorias: Universidades, 
Centros, Faculdades, Museus, Associações e Misto. Obtivemos um total de 
427.014 usuários e 1246 publicações coletadas referentes ao período de 12 de 
maio a 16 de outubro 2017, agrupadas nas seguintes subcategorias: 
Divulgação, Interação, Compartilhamento e Vendas. Os dados mostraram que 
grande parte dos grupos estão ligados à alguma instituição, o que favorece a 
procedência da publicação realizada. O tipo de publicação mais comum é o 
compartilhamento de fotos, notícias, divulgações, visitas, vídeos e eventos, os 
quais correspondem, juntos, por 67% das publicações feitas nos grupos. A área 
que mais se dedica é a Cosmologia, porém percebemos uma tendência em 
Astrofotografia. Com base nos resultados, concluímos que apesar de se 
restringir a usuários do Facebook, esta ferramenta pode e é uma ferramenta 
educativa complementar. 

Palavras-chave: Redes Sociais; Popularização da Astronomia; Facebook. 
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ASTRONOMIA CULTURAL: OS MITOS AFRICANOS E 
SUA POTENCIALIDADE ENQUANTO RECURSOS 

DIDÁTICOS 

CULTURAL ASTRONOMY: AFRICAN MITHS AND 
THEIR POTENTIAL AS DIDACTIC RESOURSES 

Driele Pimenta Silva1, Gustavo Iachel2 

 
1 Universidade Estadual de Londrina/CCE, driele1996@hotmail.com 

2 Universidade Estadual de Londrina/CCE, iachel@uel.br 

Resumo: Este trabalho relata como ocorreu a aproximação, em nível de 
iniciação científica, ao tema da Astronomia Cultural Africana, e teve por 
objetivo abordar seu caráter transversal e seu potencial para com a 
formação cidadã de estudantes da educação básica. Ao longo da 
pesquisa, foram buscadas fontes confiáveis das quais foram extraídos e 
organizados exemplos de mitos africanos relacionados aos conteúdos da 
Astronomia na educação básica. Como principais resultados, 
destacamos a dificuldade em se encontrar bibliografia sobre o tema, mas 
os poucos exemplos encontrados indicam a sua potencialidade enquanto 
recurso didático para a abordagem transversal da Cultura Africana 
dentro da escola. 

Palavras-chave: Astronomia cultural; cultura afro-brasileira; cultura 
africana; ensino de Astronomia, recursos didáticos. 
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ASTRONOMIA INDÍGENA: ASPECTOS INICIAIS NO 
ENSINO DE CIÊNCIA ATRAVÉS DA 

INTERCULTURALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE 

José Tomaz de Oliveira Junior1, Gustavo Isaac Killner2, 
Clístines Mariano Danieli Merlucci3 

1 Instituto Federal de São Paulo, jtjtoj@gmail.com 
2 Instituto Federal de São Paulo, gisaack@usp.br 

3 Instituto Federal de São Paulo, clistines.merlucci@gmail.com 

Resumo: Trabalhando a partir de conceitos de interdisciplinaridade, neste artigo 
abordaremos um breve relato de experiência didática, na qual foram inseridos 
tópicos de Astronomia Indígena Brasileira (mitos e lendas Tupi e Guarani) em 
aulas de Física do primeiro ano do ensino médio numa escola pública estadual 
localizada na cidade de São Paulo. Nessa rede de ensino, durante o terceiro 
bimestre do primeiro ano, abordam os temas Gravitação e Leis de Conservação. 
Durante a abordagem de temas ligados à gravitação, houve a necessidade de 
estudar o movimento aparente dos astros no céu, e, consequentemente, a 
possibilidade de voltarmos nossos olhares para a formação das constelações e 
os nomes delas no padrão da cultura indígena brasileira, favorecendo assim, a 
construção de importantes conceitos que relacionam fauna, flora, território, 
história e cultura dos povos Tupi e Guarani. Embora a Lei 11.645, publicada em 
2008, tenha indicado como obrigatório o estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio do país, sejam eles públicos ou privados, é notório que a quantidade de 
material produzido para estudar esse tema é muito pequena, o que pode 
dificultar sua abordagem em sala de aula. Pensando na superação dessa 
contradição entre a valorização do multiculturalismo e a falta de condições 
objetivas para sua efetivação, esta atividade didática propõe a ampliação da 
competência leitora dos alunos a partir do estudo de gravitação, com a leitura e 
interpretação de uma carta celeste, a qual pode ser obtida num site da internet 
possibilitando a articulação de saberes de forma intercultural e interdisciplinar. 
Espera-se, que esta proposta forneça elementos para a reflexão e sirva também 
de sugestão para promover futuras atividades que venham a contribuir 
positivamente para a pesquisa e aumento na qualidade e na quantidade de 
material disponível para utilização em sala de aula. 

Palavras-chave: Astronomia e Cultura; Astronomia Indígena; Multiculturalismo. 
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BÊ-A-BÁ DA ASTRONOMIA: ASTRONOMIA DE 
MANEIRA SIMPLES E DESCOMPLICADA  

Fernanda Silva de Oliveira1, Peter Leroy Faria2 

1 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
fernandakadabra@gmail.com 

2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, leroy@pucminas.br 
   

Resumo: O Bê-a-bá da Astronomia é um projeto de divulgação científica 
realizada pelo GAIA (Grupo de Astronomia e Astrofísica) no Museu de 
Ciências Naturais da PUC Minas. O projeto consiste na apresentação de 
palestras com temas básicos e de curta duração, apresentadas uma vez por 
mês. O projeto teve seu início em 2015, entrando, portanto na sua quarta 
edição. A ideia é apresentar temas básicos de astronomia, de maneira não 
formal com a apresentação a cargo dos estagiários do grupo. A proposta é: 
estudantes falando para estudantes, em sua própria linguagem. Em 2018, 
por exemplo, foram escolhidas palestras com a temática geral “Exploração 
espacial” e os subtópicos “O programa espacial Soviético” e “O programa 
espacial Norte Americano”, “O programa espacial Brasileiro” e “A situação 
atual da exploração espacial”. Nos anos anteriores foram tratados os temas 
de determinação de distancias no espaço, a evolução estelar e a formação 
de elementos, a determinação de elementos absolutos de estrelas, o 
sistema solar e sua formação, descobertas e técnicas de detecção de 
planetas extrassolares, entre outros. O público nas palestras, já 
apresentadas varia muito dependendo do assunto, ficando entre 120 
(máximo alcançado para o tema de evolução estelar) e 40 pessoas, 
distribuídas entre vários cursos da Universidade. A divulgação cientifica é de 
grande importância para inspirar futuros pilares da sociedade. Difundir a 
cultura cientifica como parte importante da cultura nacional é, pois um de 
nossos propósitos. Analisamos as temáticas e a fluência de público ao longo 
desses anos do projeto, como já citados exemplos acima, e propomos a 
extensão do mesmo para toda a comunidade vizinha nas próximas edições. 

Palavras-chave: Astronomia; Educação; Divulgação Científica. 
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CELEBRAÇÃO INTERCULTURAL DO EQUINÓCIO DA 
PRIMAVERA NO PLANETÁRIO DA UFRGS 

Vitor Luis Feck Coelho1, Guilherme Bruxel2, Daniela Borges 
Pavani3, Alan Alves Brito4 

1 UFRGS/Licenciatura em Física, vitorfeck@gmail.com 
2 UFRGS/Licenciatura em Física, bruxel.g@gmail.com 

3 UFRGS/Departamento de Astronomia, dpavani@if.ufrgs.br 
4 UFRGS/Departamento de Astronomia, alan.brito@ufrgs.br 

Resumo: Em 2017 no dia do equinócio o Planetário Prof. José Baptista 
Pereira, Observatório Astronômico e o Museu da UFRGS, celebraram o 
início da primavera para o hemisfério sul. O evento “Celebração 
Intercultural da Primavera” estabeleceu uma conexão entre o fenômeno 
e práticas socioculturais e econômicas das diferentes culturas, tendo em 
conta a preservação ambiental e a sustentabilidade numa perspectiva de 
convivência solidária entre os povos. O objetivo da atividade foi 
promover o resgate de conhecimentos tradicionais e a relação destes 
com as múltiplas relações entre grupos humanos, percepções, 
concepções e práticas que envolvem o céu e o universo. A programação 
diurna envolveu atividades interdisciplinares que incluíram: sessões na 
cúpula que trataram sobre planetas, estrelas, Sol, Lua e constelações, 
oficinas de física e biologia que exploraram as conexões entre as áreas 
e a astronomia, contação de história, rodas de conversa sobre a cultura 
africana e a política de cotas na universidade, jogos educativos e 
observação do movimento diurno do Sol usando um gnômon para 
discutir equinócios e solstícios. A programação noturna contou com 
diferentes espaços. A Tenda Intercultural   expôs artesanatos e sediou 
trocas de experiências sobre como as diferentes culturas se relacionam 
com o céu e constroem seus conhecimentos, contando com a 
participação de comunidades Guarani-Mbyá, lideranças Kaingang e 
quilombolas e movimentos sociais; O Palco Intercultural sediou 
apresentações de grupos de música e dança. O evento contou ainda 
com Praça Sustentável; sessão na cúpula para demonstrar céu da 
primavera (planetas e constelações visíveis) na perspectiva da 
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astronomia ocidental e palestra sobre Astronomia Cultural e o Ensino de 
Ciências em Contextos Interculturais. A Celebração recebeu um público 
de 500 pessoas e colocou a universidade como promotora de encontros 
entre diferentes perspectivas culturais que até então não haviam 
dialogado. Apresentaremos em detalhe as atividades realizadas e os 
desdobramentos dos diálogos ocorridos. 

Palavras-chave: Celebração intercultural; Equinócio; Astronomia 
cultural. 
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CONHECIMENTOS INDÍGENAS NO ENSINO DE 
ASTRONOMIA: UM ESTUDO EM PUBLICAÇÕES 
NACIONAIS DE EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA  

Letícia dos Santos Fonsêca1, Auta Stella de Medeiros 
Germano2, Wellington Allyson de Araújo3 

 
1 UFRN/CCET/Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), fonseca_le_ticia@hotmail.com 
2 UFRN/CCET/PPGECNM/Departamento de Física Teórica e Experimental, 

autastella@yahoo.com.br 
3 UFRN/CCET/Licenciando em Física, wellingtonalyson@bol.com.br  

Resumo: O trabalho se insere numa pesquisa mais ampla, cujo objetivo é 
conhecer e refletir sobre como está ocorrendo a inclusão de conhecimentos 
indígenas na educação em astronomia em nosso país, conforme registros 
em anais de eventos e revistas nacionais em Educação em Ciências. 
Apresentamos aqui uma análise dos trabalhos nessa temática nas edições 
da RELEA e do SNEA, onde focalizamos os tipos de propostas de ensino; 
os conhecimentos sobre o céu que vem sendo tratados e sua relação com 
dimensões culturais diversas; e a natureza das fontes utilizadas no estudo 
desses conhecimentos. O número de publicações na temática vem 
aumentando significativamente. Foram encontrados 19 artigos, entre 
Propostas de Ensino, Reconhecimento Cultural e Reflexões para o Ensino. 
Do total, 13 são Propostas de Ensino, distribuídas entre Sequencias de 
ensino, Formação de professores e Recursos didáticos. Os conhecimentos 
sobre o céu abordados são bem diversificados, destacando-se o tema 
constelações indígenas, associadas a calendários. As principais fontes de 
conhecimentos indígenas têm sido os relatos etnográficos. Ressaltamos a 
necessidade de se ampliar propostas para currículos e formação de 
professores de escolas não indígenas e de se evidenciar a relação entre os 
conhecimentos indígenas sobre o céu com dimensões culturais mais 
diversas, evitando-se abordagens utilitaristas para esses conhecimentos. 

Palavras-chave: Educação em Astronomia; Conhecimentos indígenas; 
Diversidade cultural. 
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POTENCIALIDADE DOS EPISÓDIOS DO SERIADO 
CASTELO RÁ-TIM-BUM COMO FERRAMENTA 

DIDÁTICA NO ENSINO DE ASTRONOMIA 

Érica de Oliveira¹, Fábio da Silva Cruz², Guilherme Ventura 
Bondezan³, Márcia Augusta Almeida⁴⁴⁴⁴, Ivã Gurgel⁵⁵⁵⁵    
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4Mestranda da Universidade de São Paulo/ Instituto de Física, 
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Resumo: Este artigo é resultado do projeto desenvolvido para a disciplina de 
Ciência e Cultura do curso de Licenciatura em Física da Universidade de São 
Paulo ao longo de 2015. Com intuito de elaborar atividades didáticas que 
apresentem a relação da Ciência, em especial a Física e a Astronomia, com a 
cultura, como definida por Zanetic (2005), elaboramos uma proposta voltada 
para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental II e primeiro ano do 
Ensino Médio sobre as consequências físicas, ambientais e culturais que 
poderiam ocorrer caso o planeta Terra cessasse seu movimento. Na perspectiva 
do Ensino de Astronomia, a proposta didática abrange conteúdos tradicionais de 
modo que cada um deles seja relacionado às suas consequências culturais, 
ambientais e sociais. Utilizou-se de trechos dos episódios do seriado Castelo 
Rá-Tim-Bum como ferramenta ao longo da proposta para enunciar 
questionamentos acerca dos impactos da cessão da rotação da Terra. Além 
disso, foram incorporadas nas atividades propostas, poemas, pinturas, canções 
e figuras de modo a articular o conhecimento científico com outras formas de 
expressão humana. A proposta foi fundamentada nos Três Momentos 
Pedagógicos (DELIZOICOV, 2001) com intuito de promover o protagonismo dos 
alunos no processo de aprendizagem, buscando assemelhar-se com a 
concepção de Educação problematizadora, proposta por Freire (1976). 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Astronomia; Problematização; Três 
Momentos Pedagógicos. 
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VERTENTES DA ASTRONOMIA CULTURAL NO 
BRASIL E SEUS POSSÍVEIS REFLEXOS NA 

COSMOEDUCAÇÃO  
Érika Kênia Sales Pereira1, Paulo Henrique Azevedo Sobreira2 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/erika.kenia@hotmail.com 
2 Universidade Federal de Goiás/Instituto de Estudos 

Socioambientais/Planetário da UFG sobreiracosmografia@yahoo.com.br 

Resumo: Pode-se dizer que a Astronomia Cultural é o elo multicultural entre 
os conhecimentos astronômicos e a Antropologia, e que busca reavivar a 
conexão entre céu, Terra e seres humanos, entendendo cada unidade como 
parte do todo, por meio de uma cosmoeducação, menos tecnicista. 
Astronomia Cultural estreita as relações entre a arte e a ciência, e  aproxima 
a cultura científica com a cultura popular, mediando um espaço dialético 
entre a ciência e o cotidiano do estudante e atuando como um instrumento 
estimulador da aprendizagem capaz de proporcionar reflexões 
epistemológicas acerca da ciência. A partir da revisão bibliográfica em livros, 
dissertações, teses, artigos na RELEA e nas Atas dos SNEAs, buscou-se 
conhecer as linhas de investigação transdisciplinares da Astronomia Cultural 
e seus principais autores, na Etnoastronomia, na Arqueoastronomia, na 
Astronomia Holística-Antropológica e no ensino da Astronomia por meio de 
expressões artísticas. Este trabalho faz um estudo de pesquisas 
relacionadas à tríade Astronomia-Cultura-Educação, descrevendo os 
objetivos e resultados apresentados por tais investigações. Propõe uma 
sequência didática para o desenvolvimento da temática em sala de aula 
com duração de uma semana, a ser aplicada em ambientes escolares, onde 
os estudantes tenham a oportunidade de conhecer a Astronomia Cultural, 
através de oficinas com diferentes metodologias, e elaboração de mostra 
para exposição de materiais produzidos pelos alunos no decorrer das 
oficinas. Conclui-se que metodologias de ensino vinculadas a Astronomia 
Cultural são possíveis formas de melhorar o processo de ensino-
aprendizagem, e que interliga disciplinas contemplando a inter e a 
transdisciplinaridade, levando a práxis para sala de aula, para auxiliar na 
formação solidária e cidadã, por uma sociedade que valorize e respeite as 
diferenças. 

Palavras-chave: Astronomia Cultural; Interdisciplinaridade; Educação em 
Astronomia. 
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A ASTRONOMIA E OS GRANDES 
DESCOBRIMENTOS: SÉCULO XVI E XX 

Rita de Cássia de Oliveira Lima Pereira 

UEFS/ Mestrado Profissional em Ensino de Astronomia/ Professora da rede 
pública do Estado- BA. E-mail – cassia_shalon@hotmail.com 

Resumo: A Astronomia está ligada às grandes transformações sociais ao 
longo do tempo. Este artigo aborda dois períodos dessas grandes 
mudanças: as Grandes Navegações, na virada do século XV para o XVI, na 
qual Portugal e Espanha disputavam quem chegaria primeiro nas Índias e a 
Era Espacial, que foi marcada pela corrida entre EUA e URSS. O objetivo do 
mesmo é mostrar as semelhanças entre os dois processos e as mudanças 
que os mesmos trouxeram a humanidade.  A Astronomia move a História. 
Os grandes avanços nos estudos astronômicos causaram enormes 
mudanças nas sociedades ao longo da História. As grandes transformações 
sociais estão ligadas ao conhecimento e estudo dos astros: guerras na 
História Antiga que precisavam de um conhecimento geográfico e de 
localização; comércio marítimo fenício; o calendário lunar dos judeus e o 
solar dos demais povos antigos; as grandes navegações que interligaram os 
continentes e apresentaram ao hemisfério norte o estudo do céu astral; a 
corrida espacial durante a Guerra Fria. Todos estes eventos foram movidos 
por um minucioso conhecimento da localização dos astros. O ser humano 
sempre buscou o novo, superando suas limitações físicas e biológicas, 
desenvolvendo a tecnologia ao longo do tempo e da História. A invenção da 
roda, de alicates, de arados, da bússola, de telescópios, de motores, de 
automóveis e foguetes espaciais, são algumas das criações que 
revolucionaram e modificaram qualitativamente a vida do homem e a sua 
locomoção no planeta e fora dele. Esses inventos proporcionaram ao ser 
humano uma gama de conhecimento, trocas culturais e descobertas com as 
Grandes Navegações e com a Era Espacial. Estes possuem semelhanças: 
disputa entre duas potencias; revolução técnico-científica e participação de 
cientistas judeus, os quais modificaram o funcionamento das sociedades e a 
cosmovisão acerca da Terra e do Universo.  

Palavras-chaves: História; Astronomia; descobrimentos; judeus. 
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A ENGENHARIA DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE ESFERAS ARMILARES: 

PERSPECTIVA HISTÓRICA NO ENSINO DE 
CONCEITOS DE ASTRONOMIA E DE MATEMÁTICA 

Melina Silva de Lima1, Luiz Marcio Santos Farias2, Vera 
Aparecida Fernandes Martin3 
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Resumo: Embora muito mais antigo, a Esfera Armilar foi um instrumento 
muito utilizado durante a Renascença e tinha sua utilização na 
navegação, por meio de conhecimentos da Astronomia da época. Com 
uma esfera no centro que representava a Terra, por meio de cálculos 
trigonométricos, era possível determinar latitudes, a eclíptica e alguns 
movimentos. Este instrumento foi utilizado em um contexto histórico no 
ensino de conceitos de Matemática e de Astronomia, com alunos do 
primeiro trimestre de Engenharia, que construíram, a partir do processo 
descrito pela Engenharia Didática, esferas armilares, conduzidos em um 
processo de descoberta histórica, permeada pela filosofia e 
epistemologia adjacentes. A descrição sucinta da metodologia 
empregada encontra-se neste trabalho, no intuito de que sirva de 
estímulo para outros professores, em áreas diversas, que queiram 
ensinar conceitos de Astronomia em sala de aula. Espera-se, também, 
que o percurso teórico-metodológico possa ser apreendido e 
diversificado para este fim. 

Palavras-chave: Esfera armilar; Ensino de Matemática; História da 
Astronomia. 
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A LITERATURA INFANTIL SOBRE ENSINO DE 
ASTRONOMIA EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

BRASILEIRAS 

Elizandra Freitas Moraes Borges1, Paulo Henrique Azevedo 
Sobreira2, José Pedro Machado Ribeiro3 

 
1 Universidade Federal de Goiás/PPGECM/ moraeseliz@gmail.com 

2 Universidade Federal de Goiás/IESA/Planetário/ 
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3 Universidade Federal de Goiás /IME/ zepedroufg@gmail.com  

Resumo: A Literatura é uma área do conhecimento tão interdisciplinar 
quanto a Astronomia. Este trabalho apresenta os resultados cujo objetivo foi 
analisar a utilização do livro literário infantil para ensinar Astronomia na 
Educação Básica. Os dados foram construídos a partir da análise de 
produções científicas encontradas nas áreas de Educação em Astronomia e 
em Educação em Ciências. Para tanto, realizou-se um levantamento em 
atas de eventos e de produções científicas da área de Educação em 
Ciências e de Educação em Astronomia no Brasil, entre 2010 e 2016, em 
relação às produções científicas que trouxessem a temática do livro literário 
infantil para ensinar Astronomia para estudantes da Educação Básica. 
Foram encontrados um total de 5 trabalhos nas atas do SNEA, nos anais o 
ENPEC, no Catálogo de teses e dissertações da CAPES e no Banco de 
teses e dissertações em Educação em Astronomia, tomando como 
referências seus resumos e palavras-chave. Os resultados indicam que o 
livro literário infantil pode ser uma ferramenta com potencial a ensinar 
Astronomia, entretanto, pouco revela sobre as complexidades que envolvem 
uma produção literária para o ensino desses conteúdos. Conclui-se que, 
embora essa temática seja enfocada por poucos trabalhos, ainda existem 
controvérsias se de fato existem livros literários infantis, que não contenham 
erros conceituais ou indução a concepções alternativas, adequados para o 
ensino de Astronomia em função da formação científica ou não científica 
dos autores e das ilustrações que estejam em consonância com o que se 
pretende ensinar. 

Palavras-chave: Literatura infantil; Educação em Astronomia; Publicações. 
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RUMO AO “ESTADO DA ARTE”: UMA 
INVESTIGAÇÃO DE ARTIGOS SOBRE ENSINO DE 

ASTRONOMIA 
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Resumo: Foi realizada uma análise de 65 artigos relacionados ao ensino 
de astronomia, publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física a 
partir de 2005. Esses artigos foram classificados com base em três 
categorias, cada uma subdividida em diversas classes. A quantidade de 
artigos que pertence a cada possibilidade dentre as combinações de 
classes é examinada, para permitir pensá-las como características ou 
tendências da produção selecionada. 

Palavras-chave: ensino de astronomia; estado da arte; publicação 
acadêmica. 
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UMA PROPOSTA DE DISCUSSÃO DE 
CONTROVÉRSIAS HISTÓRICAS E 

EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DA EVOLUÇÃO 
ESTELAR PARA O ENSINO MÉDIO 

Bruno Lopes da Costa1, Flávia Polati2, Marcelo Porto Allen3 
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2, 3 Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo, flaviapolati@gmail.com, profmpallen@gmail.com  

 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos uma proposta de atividade que 
envolve uma discussão sobre as controvérsias históricas e 
epistemológicas presentes caracterização dos tipos de estrelas a partir 
de sua massa e no conceito de buraco negro. A proposta foi estruturada 
na forma de três momentos, buscando inicialmente problematizar e 
contextualizar os estudantes da teoria e de todos os fatores que a 
cercam, questionando a linearidade do método científico e valorizando 
as diversas controvérsias ligadas a este tema. A atividade foi aplicada 
para uma turma do Ensino Médio do IFSP Campus São Paulo que foi 
observada por um período antes, e foi pensada, como está aqui descrita, 
para esta turma, mas pode facilmente ser adaptada para outras 
realidades. 

Palavras-chave: Evolução Estelar; Controvérsias da Natureza da 
Ciência; História e Filosofia da Ciência. 
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Fábio Augusto Spina 44; 91; 63; 128 
Fábio da Silva Cruz 148 
Fábio Matos Rodrigues 12; 26; 103; 111 
Fábio Henrique Novaes de Lima 123 
Fabrizzio Carlos Anunciato Montezzo 116 
Felipa Pacífico R. de Assis Silveira 57 
Felipe Braga Ribas 79; 140 
Fernanda Cátia Bozelli 117; 118 
Fernanda Silva de Oliveira 144 
Fernanda Souza dos Santos 95 
Fernando Bastos 7 
Fernando R. da Costa Linhares 40 
Flávia Polati 154 
Flávio Henrique N. Hashimoto 80 
Francisco Catelli 75 
Gabriel Barcellos Kretli Lopes 126 
Gabriel Fernandes Salgado 84 
Germano Pinto Guedes 94 
Gildo Attilio Savignano Filho 114 
Giselle Henequin Siemsen 21 
Giuliana Coutinho Vitiello 124 
Gleici Kelly de Lima 34 
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Gonzalo Matelo Mirco 22 
Guilherme Bruxel 145 
Guilherme Frederico Marranghello 17; 47; 64; 70; 85; 99; 102; 134; 138;  
Guilherme Ventura Bondezan 148 
Guilherme Welp Stefan 37 
Gustavo Iachel 46; 120; 142 
Gustavo Isaac Killner 143 
Gustavo Luiz Persich do Carmo 129 
Gustavo Ramos Jordão 104 
Hamilton P. S. Corrêa 69 
Hanny Angeles Gomide 52 
Hélder Conceição Pacheco 37 
Ingrid Augusto Caneca da Silva 53 
Iohanna Elizabeth Beckers 89 
Iraney Gonçalves Garcia 50 
Isabela Evangelista Frederico 7 
Ivã Gurgel 148 
Janaina da Silva Barbosa 48 
Jane Herber 37 
Janer Vilaça 28; 88; 89; 90; 131; 139 
Janine Heckler da Cunha 70 
Januário Dias Ribeiro 99 
Jaqueline da Silva Souza 5 
Jayne Mateus Balestra 107 
Jeneffer de Castro Branco 70 
Jéssica Penteado Machado 102 
Joalice Magalhães Santos 66; 73 
João Batista Siqueira Harres 25 
Joaquín Villa Diacinti 22 
Jorge Luis da Costa Lopes 50; 94 
José Felisberto da Costa Neto 19 
José Pedro Machado Ribeiro 6; 152 
José Tomaz de Oliveira Júnior 143 
Josiane Rodrigues dos Santos 48 
Juarez de Paula do Rosário 130 
Jucelia Silva dos Santos 72; 87 



V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia –V SNEA 2018 – Londrina, PR 
 

24 a 27 de julho de 2018 
 

159 

Junior de Lima 18 
Katyuscya Ferreira Barreto 66; 73 
Laura Menezes Eskasinki Dummer 47 
Leonardo Barboza Benites 132 
Leonir Lorenzetti 21 
Letícia dos Santos Fonseca 147 
Lilian Santos Leite Menezes 33 
Luís Paulo de Carvalho Piassi 124 
Luiz Marcio Santos Faria 151 
Manoel Alves Rodrigues Júnior 104; 109 
Marcelo Antonio Amorim 60 
Marcelo Emilio 113 
Marcelo Olimpio 141 
Marcelo Porto Allen 153; 154 
Márcia Augusta Almeida 95; 148 
Márcia Maria Lucchese 47 
Marcio Aparecido de Oliveira 41 
Márcio Nunes Machado 5 
Marcos Antonio Florczak 44 
Marcos Cesar Danhoni Neves 100 
Marcos Daniel Longhini 52; 131; 141 
Marcos Rincon Voelzke 130 
Maria José Ribeiro de Sá 19 
Maria Milena Tegon Figuieira  30 
Mariana Antonieta 98 
Mariane Grando Ferreira 24; 55 
Marildo Geraldête Pereira 94 
Mário Sérgio Teixeira de Freitas 63 
Marlí Schmitt Zanella 18 
Matheus Leal Castanheira 82 
Matheus Rodrigues da Silva 120 
Matheus Vitor Portela Neves 117 
Maurício Urban Kleinke 9 
Mayra Hilgert Pacheco 18 
Micaela Magne 22 
Michel Corci Batista 54; 58 
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Milena Pereira da Silva 66; 73 
Milena Silva de Lima 151 
Mirco Ragni 72 
Natalia da Silva Miranda 86 
Natália Katarina Brito de Matos 19 
Nathan Moreira Ulloffo 118 
Néstor Camino 22 
Nicoletta Lanciano 115 
Noemi Sutil 44 
Odilon Giovannini 75 
Omar Guilhano da Rosa Soares 70 
Paula Cristina da S. G. Simon 42 
Paula Hoffmann 75 
Paulo César da Rocha Poppe 92 
Paulo Henrique Azevedo Sobreira 6; 78; 84; 97; 104; 109; 149; 152 
Paulo Henrique Guimarães 98 
Paulo Sérgio Bretones 27; 42; 108 
Peter Leroy Faria 98; 144 
Polonia Altoé Fusinato 54 
Prisna Jamile Santos Leder 137 
Radma Almeida de Freitas 123 
Rafael Kobata Kimura 5; 11; 53; 134 
Rafael Miloni Santucci 104 
Raul Calixto Gonçalves 67 
Renan Marques  24; 55 
Ricardo Augusto Viana de Lacerda 127 
Ricardo Francisco Pereira 68; 77; 100 
Rita de Cássia de O. Lima Pereira 150 
Rivelino Cunha Vilela 19 
Roberta Chiesa Bartelmebs 25; 30 
Roberto Nardi 101; 106; 115 
Rodolfo Fortunado de Oliveira 14; 59 

Rodolfo Langhi  7; 12; 14; 15; 26; 28; 32; 34; 35; 39; 
59; 88; 90; 103; 111; 116; 136; 139 

Ronaldo de Almeida 93 
Rosa M. Ros 88 
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Rosana Maria de Oliveira 24; 55 
Sara Giordani 24; 55 
Sérgio Mascarello Bisch 62; 74; 96 
Sharon Geneviéve Araujo Guedes 85; 138 
Silvania Sousa do Nascimento 40 
Silvia Calbo Aroca 123 
Sioneia Rodrigues da Silva 7; 39; 139 
Sônia Elisa Marchi Gonzatti 37 
Tamyres Navarro Hashimoto 80 
Telma Cristina Dias Fernandes 115 
Telma de Fátima Clarita Carvalho 76 
Thais Cristina Rodrigues Tezani 14 
Thais Gonçalves Alexandre 95 
Thiago Pereira da Silva 74 
Thiago Vareiro Valério 69 
Tiago Padilla 22 
Tina Andreolla 48; 137 
Túlio Permino Rogério 96 
Vanessa Albuquerque 95 
Vera Aparecida Fernandes Martin 151 
Victor Rodrigues Passos 126 
Vilmar Malacarne 24; 55 
Vitor de Amorim Rodrigues 122; 127 
Vitor Luis Feck Coelho 145 
Vitor Martins Menezes 124 
Viviane Briccia 111 
Wellington Allyson de Araújo 147 
Wellington Francisco da Silva 60 
Wellington Gomes Ferrante 140 

 


