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ANÁLISE DA INSERÇÃO DA ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA E PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO PARA 

SEU ENSINO  

 

Resumo 

A pesquisa relatada nesse trabalho tem por objetivo investigar a inserção da Astronomia 

na Educação Básica a partir do problema de pesquisa: de que forma os conteúdos de 

Astronomia são tratados numa escola de Santa Maria/RS? Os objetivos consistem em i) 

identificar em que aspectos a Astronomia é contemplada no Ensino Médio numa escola 

pública de Santa Maria/RS; ii) apontar limitações enfrentadas por professores do Ensino 

Médio relacionadas à inserção da Astronomia; iii) desenvolver e apresentar uma proposta 

de ensino, organizada por meio da dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos, que 

contemple a Astronomia. Com isso, sugere-se uma proposta de ensino tendo como tema 

estruturador Universo, Terra e Vida, com base na legislação em vigor. Para a construção 

de dados foram aplicados  questionários a alunos do 3º ano do ensino médio de uma 

escola pública da rede estadual de ensino, bem como a seus docentes da disciplina de 

Física. Os dados foram  analisados quanti-qualitativamente e serviram de base para a 

elaboração de uma proposta de ensino, a qual neste momento não será implementada, 

mas sugere quais assuntos em Astronomia são mais satisfatórios ao público investigado. 

 

Palavras-chave: Astronomia, proposta de ensino, Educação Básica. 

 

Introdução 

Quando observam os movimentos da Lua, do Sol e de outros astros, geralmente os 

adolescentes ficam admirados com o que veem, muitas vezes se questionando como 

podem acontecer tais fenômenos. Conforme aponta Monteiro (2014), a Astronomia está 

presente em diversos fenômenos que são perceptíveis ao indivíduo, tais como movimento 

solar, lunar e das estrelas, bem como em relação às estações do ano. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), 

(BRASIL, 2000), para que o aluno possa concluir o Ensino Médio conhecendo assuntos 

sobre Astronomia, essa ciência deve ser tratada com mais atenção pelas instituições de 

ensino, de forma que seus conteúdos possam ser incluídos em outras disciplinas 

curriculares. Diferentes temas relacionados à Astronomia poderiam, assim, estar vigentes 

nas escolas de Ensino Médio, pois as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências da Natureza, Matemática e suas 
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Tecnologias - PCN + (BRASIL, 2002) indicam uma sugestão de temas estruturadores que 

articulam competências e conteúdos e apontam para novas perspectivas. Um dos temas 

sugeridos, dentro dos conhecimentos da área de Física, e que possui conteúdos 

relacionados ao ensino de Astronomia, é: Universo, Terra e Vida, cujas unidades 

temáticas são: Terra e sistema solar, o universo e sua origem, compreensão humana do 

universo. 

Além disso, “a Astronomia não possui uma metodologia de ensino propriamente 

dita, pois ela passou a fazer parte, implicitamente, dos conteúdos de gravitação no 

segundo grau, mas nunca é abordada de forma ampla e aprofundada” (LATTARI; 

TREVISAN, 1999, p. 3). Isso vai ao encontro do que afirma Trevisan (2004), em que o 

ensino da Astronomia é incipiente, muito pouco ou quase nada sobre ele ou dele derivado 

é ensinado nas escolas (LANGHI; NARDI, 2009). Isso significa que há carências da 

abordagem da Astronomia no Ensino Médio. Os PCN+ (BRASIL, 2002) sugerem 

alternativas para sua abordagem no Ensino Médio, e repercutem preocupações quanto à 

seleção  do que ensinar, ao questionar se “é possível „abrir mão‟ do tratamento de alguns 

tópicos como, por exemplo, a Cinemática? E a Astronomia, o que tratar? É preciso 

introduzir Física Moderna?” (BRASIL, 2002, p. 76-77). Isto mostra que a Astronomia 

não foi esquecida no âmbito da Física, mas, ao mesmo tempo, parece que para a sua 

inserção na escola, é preciso que se abra mão de outros conteúdos. 

Desta forma, como problema de pesquisa, tem-se o seguinte questionamento: os  

conteúdos relacionados à Astronomia são tratados, em nível de Ensino Médio, nas escolas 

públicas de Santa Maria/RS de modo a incentivar discussões, reflexões e criticidade por 

parte dos estudantes e com repercussões em suas distintas realidades? O objetivo/recorte 

amostral do/ao trabalho consiste em identificar como é abordada a Astronomia no Ensino 

Médio em uma escola de Santa Maria/RS, a saber: Escola Estadual de Ensino Médio 

Profª Maria Rocha. Como objetivos específicos, têm-se: i) identificar em que aspectos a 

Astronomia é contemplada no Ensino Médio na escola; ii) apontar limitações enfrentadas 

por professores da escola relacionadas à inserção da Astronomia no Ensino Médio; iii) 

apresentar uma proposta de ensino, para o Ensino Médio, que contemple a Astronomia e 

perpasse por distintas estratégias/métodos didáticos. 
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A importância do ensino de Astronomia no Ensino Médio 

Uma das justificativas para trabalhar o ensino de Astronomia, de acordo com Soler 

e Leite (2012), é poder ampliar a visão de mundo e a conscientização das pessoas, em que 

o estudo e o aprendizado de conhecimentos de Astronomia poderiam promover o 

despertar de sentimentos e inquietações, gerando questionamentos e reflexões sobre o 

assunto. Isso significa que os conhecimentos sobre Astronomia podem gerar ao aluno 

novas ideias sobre diferentes temas, ampliando sua forma de pensar e compreensão. Isso 

vai ao encontro do que afirmam Leite e Hosoume (2007), em que o aprendizado sobre 

conhecimentos de Astronomia pode desenvolver a ampliação de visão de mundo, pois 

“até hoje a astronomia desperta a fascinação [...] de crianças, jovens e adultos de todo o 

mundo” (AROCA; SILVA, 2011, p. 2). 

Além disso, Langhi (2009, p. 19) aponta outra importância de se trabalhar o ensino 

de Astronomia, afirmando que esta “[...] possui como qualidade o alto grau de 

singularidade, sendo que, assim, poderia ser utilizada como forma de conectar diferentes 

ciências que nela converge”. Isso demonstra a importância de se refletir acerca do ensino 

de Astronomia, aspecto ressaltado também pelos PCN + (BRASIL, 2002). 

O ensino de Astronomia na educação básica, em especial no Ensino Médio, é, no 

entanto, pouco desenvolvido nas escolas do Brasil. De acordo com Langhi e Nardi 

(2009):  

 

No âmbito da educação básica, as escolas de educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio atuam de modo formal no papel de instituições 

que promovem o processo de ensino/aprendizagem de conteúdos de 

astronomia, embora de modo reduzido, e muitas vezes até nulo, como mostram 

os resultados das pesquisas da área de educação em astronomia (LANGHI; 

NARDI, 2009, p. 3). 

 

Frente a isso e dada à relevância do ensino de Astronomia, considerando que ele é 

pouco trabalhado nas escolas, pode-se sinalizar para a dimensão da abordagem deste 

tema aos estudantes na educação básica. Para tanto, é relevante que as escolas abordem 

os assuntos de Astronomia com maior amplitude, fazendo com que os processos de 
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ensino-aprendizagem sejam eficientes para que o aluno possa entender conteúdos de 

Astronomia. 

Além disso, a falta de preparo dos professores em suas formações acadêmicas é um 

dos motivos que contribuem que os conteúdos de Astronomia sejam pouco abordados na 

escola. Essa insuficiência formativa pode ser um dos fatores que deixam os professores 

inseguros, e, como consequência, acabam eles se prendendo excessivamente ao livro 

didático para orientar suas atividades em sala de aula (FERREIRA; MEGLHIORATTI, 

2007; OLIVEIRA, 1997).  

Somado a isso, as diretrizes orientam que a educação básica e o Ensino Médio 

enfatizam a interdisciplinaridade como princípio educativo (BRASIL, 2012; 2013). As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB) destacam ainda que 

a interdisciplinaridade tem como princípio que “todo conhecimento mantém um diálogo 

permanente com outros conhecimentos” (BRASIL, 2013, p. 28). Com isso pode-se 

aventar à possibilidade da Astronomia ser assumida como uma Ciência capaz de 

complementar e ampliar outros saberes, de outras áreas, reforçando a sua importância na 

estrutura curricular da escola. Isso vai ao encontro do que afirma Bucciarelli (2001): 

O ensino de Astronomia, por sua vez, deve ser realizado na forma de noções ou 

conceitos básicos, para que os alunos possam relacioná-los com os conceitos 

desenvolvidos por outros ramos da ciência, assim como a Física, a Biologia, e 

as Ciências da Terra e do Espaço. A abordagem metodológica deve ser 

compatível com a proposta curricular da Escola Pública do Estado, deve ainda 

demonstrar rigor científico e atualidade nos conceitos e informações 

veiculadas; os exercícios devem privilegiar a oralidade, a leitura e a escrita; e 

ainda estimular a reflexão, a pesquisa e a criatividade (BUCCIARELLI, 2001, 

p. 3). 

Assim, é importante que a Astronomia, como Ciência, seja ensinada com o viés 

interdisciplinar, por tratar-se de uma Ciência transversal. Os conteúdos de Astronomia 

podem proporcionar aos alunos uma visão menos fragmentada do conhecimento, 

abrangendo diversas Ciências, como Física, Química, Biologia e História (RITA; DIAS, 

2008). 

Além disso, embora não estivesse em vigor durante a pesquisa, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) aponta que o aprendizado em sala de aula acerca de assuntos 

relacionados a Astronomia é válido para que os discentes possam construir 
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conhecimentos a fim de entender como a Astronomia pode auxiliar na investigação dos 

processos que envolvem a natureza científica e tecnológica (BRASIL, 2016). 

Somado a isso, a BNCC prevê os estudos avançados de Física na unidade curricular 

da Física do Ensino Médio - Terra e Universo – Formação e Evolução. Nessa abordagem, 

pode-se constatar a presença de assuntos relacionados ao ensino de Astronomia que 

podem ser explorados em sala de aula, como, por exemplo, “compreender aspectos 

básicos do modelo padrão do Big Bang para a formação do Universo, localizando e 

descrevendo os principais eventos espaço-temporais que o caracterizam e identificando 

algumas lacunas desse modelo” (BRASIL, 2016, p. 612). 

A partir disso, vale destacar que a Astronomia possui grande potencial para ser 

tratada em sala de aula como tema estruturador, tanto para favorecer os processos de 

ensino-aprendizagem como para repercutir significados em diferentes realidades 

cotidianas. 

 

Astronomia como tema estruturador 

Os PCN+ (BRASIL, 2002) sugerem a organização curricular com base em temas 

estruturadores. De acordo com o documento, esses temas apresentam uma das possíveis 

formas para a organização das atividades escolares. Os temas estruturadores, conforme 

apontam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM) (BRASIL, 2006; p. 

21), “têm função de ajudar o professor a organizar suas ações pedagógicas, configurando-

se como meios para atingir os objetivos do projeto pedagógico da escola, e não como 

objetivos em si”. 

Nos PCN+ (BRASIL, 2002) afirma-se que é importante privilegiar a escolha de 

conteúdos para estruturar e organizar o desenvolvimento de habilidades, atitudes, 

conhecimentos, valores e competências desejadas para melhor estruturar o currículo 

escolar em termos de desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, o 

referido documento sinaliza, o tema Universo, Terra e Vida, como potencial para 

abordagem de conhecimentos da Astronomia. No documento, este tema está subdividido 

em três unidades temáticas: 

i) Terra e sistema solar: tem por objetivo desenvolver compreensões sobre o 

significado da relação Terra – Sol – Lua para o ensino de Astronomia, bem como 
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identificar as consequências que essa relação traz para o cotidiano das pessoas. Além 

disso, procura estabelecer relações entre a Terra e o sistema solar, levando o aluno a 

conhecer a posição espacial da Terra em relação ao sistema solar, bem como a 

importância das interações gravitacionais na Terra. Somado a isso, possibilita a reflexão 

sobre os movimentos dos astros, tal como ocorre com a Terra em relação à duração dos 

dias e noites no decorrer do ano. 

ii) O universo e sua origem: tem por objetivo favorecer o entendimento, pelo 

discente, das possíveis formas e modelos que explicam a constituição de nosso universo, 

bem como elucidar as teorias que existem acerca desse assunto. 

iii) Compreensão humana do universo: a terceira unidade temática procura trazer à 

tona de que forma, baseado em várias culturas, acredita-se na origem e na formação do 

universo, tanto em relação à matéria, quanto à radiação e às interações com o passar do 

tempo, com o intuito de promover reflexões sobre as diferentes formas de pensar em 

vieses de formação do universo. 

Por considerar que este tema é relevante aos estudantes da educação básica, uma 

proposta de ensino foi elaborada a partir do tema estruturador Universo, Terra e Vida, a 

qual representa o terceiro objetivo específico deste TCC. A proposta segue a dinâmica 

dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990), quais sejam: 

a) Problematização inicial: São apresentadas questões e/ou situações para 

discussão com os alunos. Mais do que simples motivação para se introduzir um 

conteúdo específico, a problematização inicial visa à ligação desse conteúdo 

com situações reais que os alunos conhecem e presenciam, mas que não 

conseguem interpretar completa ou corretamente porque, provavelmente não 

dispõem de conhecimentos científicos suficientes; b) Organização do 

conhecimento: Nesse momento, os conhecimentos de Física necessários para a 

compreensão do tema central e da problematização inicial serão 

sistematicamente estudados, sob a orientação do professor. Definições, 

conceitos, relações, leis, apresentadas no texto introdutório, serão agora 

aprofundados; c) Aplicação do conhecimento: Destina-se, sobretudo, a 

abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo 

aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram o 

seu estudo, como outras situações que não estejam diretamente ligadas ao 

motivo inicial, mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento. 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 29-31). Grifos do autor. 

A problematização inicial (PI), para fins de proposta de ensino, poderá ser realizada 

de acordo com as realidades vivenciadas pelos discentes, a partir de pergunta(s) aberta(s) 

e introdutórias em sala de aula. Uma vez realizada a (PI), o professor elaborará um estudo 
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de acordo com as discussões realizadas em aula a fim de construir a organização do 

conhecimento, sendo esta uma etapa em que o docente identificará qual o conteúdo e 

como irá trabalhá-lo de modo que os alunos, ao final, possam responder às questões de 

problematização inicial de forma pertinente. O terceiro momento pedagógico, a aplicação 

do conhecimento, servirá para identificar se o aluno conseguiu desenvolver novos 

conhecimentos ao longo da execução da proposta de ensino, sob as estratégias 

pretendidas. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, que foidesenvolvida com 03 turmas de 3º ano 

do Ensino Médio em uma escola da rede estadual de ensino (Escola Estadual de Ensino 

Médio Profª Maria Rocha), localizada na Rua Conde de Porto Alegre, nº 795, Centro, 

Santa Maria/RS. A escola possui um total  de 90 alunos de 3º ano do Ensino Médio no 

momento da realização desta pesquisa, e possui um total de 1100 discentes, incluindo 

alunos do Ensino Médio regular, Ensino Técnico Profissionalizante subsequente e Ensino 

Técnico em Informática concomitante ao Ensino Médio. A escola não possui alunos na 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos, EJA, e seu atual PPP está em 

processo de modificação, de acordo com relato da diretora da escola, Profª Cleonice 

Dornelles Fialho. De acordo com esta, existem 20 alunos na modalidade Ensino Médio 

Integrado, discentes que permanecem na escola dioturnamente. No que tange aos 

docentes, a diretora afirmou que há seis professores de Física que são formados e atuam 

nesta componente. 

Para reunir dados e qualificar a proposta de elaboração de um plano de ensino à 

Educação Básica que contemple a Astronomia, foi aplicado um questionário aos alunos, a 

partir de questionamentos objetivos, com múltipla escolha (Quadro 1) e descritivos 

(Quadro 2), cujo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Apêndice 

A. O questionário teve por objetivo identificar os conhecimentos dos discentes relativo a 

Astronomia, buscando, a partir disso, corroborar a proposta de ensino em Astronomia 

para a educação básica. 
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1
Quadro 1. Questões aplicadas aos discentes – aspectos objetivos. 

1. Os dias da semana estão relacionados com qual fenômeno celeste: 
a. A rotação da Terra 
b. A translação da Terra 
c. A rotação do Sol 
d. As fases da Lua 
e. O posicionamento das estrelas 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

2. As estações do ano (Verão, Outono, Inverno, Primavera) ocorrem em função: 
a. De a Terra estar mais próxima ou afastada do Sol (órbita elíptica) 
b. Da inclinação do eixo de rotação da Terra 
c. Da maior ou menor emissão de luz pelo Sol 
d. Do afastamento da Lua de acordo com as estações 
e. Da translação da Terra 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

3. O que pode ser dito a respeito da localização do centro do Universo: 
a. A Terra é o centro 
b. O Sol está no centro 
c. A Via Láctea está no centro 
d. Uma galáxia distante e desconhecida está no centro 
e. Não existe centro do Universo 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

4. Qual das seguintes sequências está corretamente agrupada em ordem de maior proximidade 

da Terra? 
a. Estrelas, Lua, Sol, Plutão 
b. Sol, Lua, Plutão, Estrelas 
c. Lua, Sol, Plutão, Estrelas 
d. Lua, Sol, Estrelas, Plutão 
e. Lua, Plutão, Sol, Estrelas 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

5. Das seguintes alternativas, qual melhor representa o Sol? 
a. Asteóide 
b. Planetóide 
c. Planeta 
d. Galáxia 
e. Estrela 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

6. Das seguintes alternativas abaixo, qual melhor representa o Big Bang? 
a. A origem do sistema solar 
b. A criação da Terra 
c. A origem do Universo 

                                                           
O questionário foi inspirado em: ARAÚJO, M. A. A.; ELIAS, D. C. N.; AMARAL, L. H.; ARAÚJO, M. S. 

T.; VOELZKE, M. R. A Concepção de Universo entre alunos do Ensino Médio de São Paulo e suas fontes 

de aquisição. In: Atas do X Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, Londrina (PR), 2006.  
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d. A criação da Galáxia 
e. A criação do Sol 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 
 

7. Das alternativas abaixo, qual melhor expressa o termo Anos-luz? 
a. Uma medida de distância 
b. Uma medida de tempo 
c. Uma medida de velocidade 
d. Uma medida de intensidade luminosa 
e. Uma medida de idade 
f. Não sei, porque nunca estudei isso 

Fonte: O autor. 
 

 

Quadro 2. Questões aplicadas aos discentes – aspectos descritivos. 

8. Para você, como surgiu o Universo? 
9. Desenhe a trajetória da Terra no Sistema Solar. 
10. Os conhecimentos de Astronomia que você possui foram adquiridos: 
a. Na escola: qual(is) disciplinas? 
b. Na televisão: qual canal? Qual Programa? 
c. Em filmes: qual(is)? 
d. Em revistas: qual(is)? 
e. Na Internet: qual site? 
11. Você se interessa em estudar Astronomia? Dê um exemplo de assunto que você gostaria de 

aprender relacionado. 
Fonte: O autor. 

 

Além disso, foi aplicado um questionário a dois professores da referida escola, que 

possuem formação e lecionam na área de Física (Quadro 3), aos quais também foi  

solicitada autorização para pesquisa em um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B). Esta proposta teve como propósito conhecer a formação/experiência 

desses professores e sua percepção quanto à utilização/pertinência de temáticas de ensino 

derivadas da Astronomia, visando igualmente corroborar com a proposta de ensino (em 

construção). 

 

Quadro 3. Questões aplicadas aos docentes. 

1. Quais são sua formação inicial e seu tempo de docência? 
2. Você estudou Astronomia durante a sua formação acadêmica? Em que contextos? 
3. Você se sente preparado para abordar temas relacionados à Astronomia na Educação Básica? Por 

quê? 
4. Você acredita que o tema da Astronomia poderia ser melhor explorado na Educação Básica? Caso 

sim, de que modos? 
5. Como você rotineiramente trabalha conteúdos de Astronomia, caso o faça? 

Fonte O autor. 
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A partir da aplicação dos questionários, pretende-se identificar em que assuntos os 

alunos possuem maior construção de conhecimento sobre temas em Astronomia, bem 

como, de que forma os docentes abordam tópicos a eles relacionados.  Então, pretende-se 

qualificar uma proposta didática (já em elaboração pelo autor), definida neste TCC como 

Plano de Ensino, desenvolvida com a potencialidade de aproximar temáticas envolvendo 

a Astronomia e diferentes contextos. 

A tabulação e análise das informações obtidas foi realizada por meio quanti-

qualitativo, tendo em vista perspectivas em Goldenberg (2004, p. 53), onde “os dados 

qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo de 

compreender os indivíduos em seus próprios termos”, sendo que, em não raros casos, 

descrições emergem de dados numéricos 

Isso significa que, a partir da análise da escrita das respostas dos questionários 

aplicados a alunos e professores, foi viável a realização de uma análise minuciosa, sendo 

que os resultados foram considerados para a elaboração do Plano de Ensino supracitado 

(Apêndice C). 

 

Cronograma 

Em relação ao cronograma desta pesquisa, pode-se afirmar que no período de 

Agosto/2016 a Dezembro/2016 foi realizada a construção inicial de seu projeto até a sua 

defesa preliminar. No período de Março/2018 a Julho/2018 foi realizada desde a 

pesquisa, a coleta e análise do dados, bem como a defesa final do trabalho de conclusão 

de curso. 

Resultados e Discussões 

        Os questionários foram disponibilizados para um professor de 3º ano de Ensino 

Médio que aplicou-os aos discentes. De um total de 90 alunos matriculados na escola, 30 

responderam as perguntas, em que todos responderam as questões objetivas (01 a 07) e 

alguns responderam as questões dissertativas (08 a 11). Os questionários foram aplicados 

em um dia específico para cada turma de 3º do ensino médio. 

Para efeitos de objetividade e clareza, optou-se por tecer uma análise das respostas 

obtidas segmentadas em três grupos principais, conforme os Quadros 1, 2 e 3 da seção da 
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Metodologia. Sendo assim, se passará à análise das questões de número 01 a 07, 

mostradas no Quadro 1. 

De acordo com a resposta dos discentes à Q.1 (Figura 1), pode-se verificar que de 

um total de 30 alunos, 18 desses acertaram a alternativa correta, letra A, apontando que os 

dias da semana estão relacionados com o movimento de rotação da Terra. Pode-se afirmar 

que apenas 60% dos alunos acertaram a questão, vista em diversos livros de Geografia, 

especialmente do 1º ano do ensino médio, denotando que boa parte desses alunos se 

confunde, relacionando a sucessão dos dias com o movimento de translação da Terra, 

com as fases da Lua, com o posicionamento das estrelas, e com a rotação do Sol. Cabe 

destacar que o movimento de rotação da Terra é de suma importância para o cotidiano, 

pois é por meio dele que as pessoas se orientam, identificando as horas do dia e noite. 

 

Figura 1. Gráfico de Q.1. 

 
Fonte: O autor. 

 

Em relação à Q.2, pode-se apontar que apenas 7 alunos, ou 23,33% do total acertou 

sua resposta, ao dizer que as estações do ano ocorrem em função da inclinação do eixo de 

rotação da Terra, letra B. Cabe ressaltar que 10 alunos responderam a alternativa A e 

outros 10 a alternativa E. Isso aponta que a maioria dos discentes desconhece a relação 

existente entre a inclinação do eixo de rotação da Terra com a sucessão das estações do 
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ano. Esse assunto também é visto no 1º ano do ensino médio nas escolas, especialmente 

na disciplina de Geografia (Figura 2). 

 

Figura 2. Gráfico de Q.2. 

Fonte: O autor. 

 

A Q.3 fazia menção à localização do centro do Universo. Os alunos que 

responderam a letra E acertaram, ao afirmar que não existe centro do Universo. O total de 

alunos que assinalaram essa alternativa foram em número de 07, ou 23,33% do total. Esse 

assunto sobre a origem do Universo é visto nas escolas, na disciplina de Física, 

geralmente no 3º ano do ensino médio. Além disso, a abordagem sobre esse tópico está 

imbuída nas temáticas do Heliocentrismo e Geocentrismo, em que muitos discentes 

acabam confundindo-os, apontando que o Sol está no centro do Universo, ou a Terra 

(Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico de Q.3. 

Fonte: O autor. 

 

A Q.4 abordava uma sequência de maior proximidade da Terra, dentre Lua, Sol, 

Plutão e Estrelas. Apenas 04 alunos acertaram a questão ao assinalar a letra C como 

resposta correta. Isso denota que a maioria deles, por terem pouca noção de Astronomia 

na escola, não possuem percepção das distâncias entre diversos corpos celestes em torno 

da Terra. Considera-se isso de grande relevância, pois os astros como Lua, Sol (e demais 

estrelas) estão presentes em senso comum, e ainda assim os resultados mostraram serem 

desconhecidos quanto a dados aprofundamentos teóricos (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico de Q.4. 

Fonte: O autor. 

 

 

A Q. 5 perguntava o que melhor representa o Sol. Do total de alunos, 86,66%, ou 

26 alunos, responderam corretamente, apontando que o Sol é uma estrela. Esse grande 

percentual de acertos pode ser justificado, principalmente, do assunto sobre o Sol ser 

estudado em diversas disciplinas de ensino médio e fundamental, principalmente em 

Geografia, Física e Biologia (Figura 5). 
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Figura 5. Gráfico de Q.5. 

Fonte: O autor. 

 

 

A Q. 6 indagava a alternativa que melhor representa o conceito de Big Bang. Um 

percentual de 80% dos alunos a acertaram, assinalando a alternativa C, relacionando-a 

com a origem do Universo. Sabendo que 24 de 30 estudantes acertaram a questão cuja 

pergunta era acerca do conceito de Big Bang e, tendo em vista suas respostas às questões 

descritivas a serem apontadas mais a frente, pode-se inferir que, além dos estudos em sala 

de aula, outros recursos de aprendizagem foram fundamentais para seu acerto, tais como: 

leitura de livros e documentários científicos (Figura 6). 
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Figura 6. Gráfico de Q.6. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Q. 7 investigava o que melhor representa o termo Anos-Luz. 33,33% do total dos 

discentes responderam corretamente a questão ao afirmar que Anos-Luz é uma medida de 

distância, letra A. Esse baixo índice de acertos pode ser devido à confusão que muitos 

discentes fazem ao relacionar o termo Anos-Luz como medida de tempo, em função dele 

não ser tratado em sala de aula de modo a significar algo concreto, tendo em vista sua 

pouca ou inexistente vinculação a senso comum (Figura 7). 
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Figura 7. Gráfico de Q.7. 

Fonte: O autor. 

 

A partir desse questionário composto de sete questões objetivas, pôde-se verificar 

que apenas em três delas a maioria dos alunos obteve acerto, bem como que a média final 

de acertos no total das questões ficou em 45,5%. Isso evidencia baixo conhecimento dos 

discentes sobre assuntos de Astronomia, embora sejam alunos de 3° ano. Além disso, 

pode-se afirmar que o baixo rendimento dos alunos às questões objetivas reforça a ideia 

de haver um plano de ensino para a Educação Básica, sob moldes didáticos e 

pedagógicos, voltado para assuntos de Astronomia, de tal forma que facilite sua 

abordagem aos discentes. 

Somado a isso, ao observar que muitos alunos responderam corretamente questões 

voltadas ao conceito científico de Sol, bem como acerca da origem do Universo, denota-

se que são assuntos mais explorados em sala de aula em diferentes disciplinas, bem como 

mais conhecidos pelos alunos. Ainda, os temas acerca do Big Bang e Sol representam 

assuntos a respeito dos quais os discentes mais acertaram questões, demonstrando 

conhecimentos construídos por eles. Desse modo, novamente se verifica uma maior 
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compreensão científica a termos presentes no cotidiano dos alunos, tais como os 

mencionados. 

A questão de número 08 investigava, de forma subjetiva, como surgiu o Universo. 

Os discentes discorreram com várias respostas: 

 

R1. Um ponto de extrema densidade explodiu e começou a se expandir 

transformando uma parte dessa energia liberada em matéria. 
R2. A partir da união de partículas, formando novas partículas, constituindo 

“massa”, adaptando-se ao meio, surgindo o universo. 
R3. Com o Big Bang. 
R4. Surgiu com o Big Bang. 
R5. Através da junção e quebra de partículas. 
R6. Através da junção e quebra de partículas. 
R7. Surgiu logo após uma grande explosão denominada Big Bang. 
R8. Pela minha religião sendo o criacionismo, mas não descarto o Big Bang. 
R9. Big Bang. 
R10. Surgiu a partir do Big Bang. 
R.11 Zeus criou o universo e tudo o que há nele. 
R12. Big Bang. 
R13. Teoria do Big Bang. 
R14. Através de uma explosão chamada Big Bang. 
R15. Após o Big Bang. 
R16. Pela teoria do criacionismo. 
R17. Através do Big Bang. 
R18. Deus criou tudo como descrito na bíblia. 
R19. Acredito que tenha sido originado a partir da expansão do Big Bang. 

 

Nessas respostas, as palavras-chave que mais apareceram foram: Big Bang, 

explosão, junção, quebra de partículas.  Isso significa que os alunos associam essas 

palavras a temas relacionados à Astronomia, vistas em filmes, em livros, em disciplinas 

apontadas nos questionários. Além disso, cabe salientar que a maioria dos alunos abordou 

a palavra Big Bang, ressaltando que a origem do Universo deve ser um assunto bem 

explorado ao realizar um plano de ensino relacionado à Astronomia, destacando-se sobre 

o tema. Com relação à questão 09, que consistia em desenhar a trajetória da Terra no 

Sistema Solar, cabe dizer que a maioria dos alunos não realizou nenhum desenho, e 

alguns realizaram um desenho da Terra “rodeando” o Sol em forma de círculos, , 

lembrando a forma elíptica da trajetória da Terra no Sistema Solar.Com relação à questão 

10, pode-se afirmar que as respostas que mais foram dadas são: 
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a) Física, Geografia, Matemática, Biologia. 

b) History e Discovery Channel. 

c) Série Cosmos. 

d) Livro: „Bilhões e bilhões: Reflexões sobre a vida e morte na virada do milênio‟, 

de Carl Sagan. 

e) Youtube. 

 

Essas fontes de informação escritas pelos discentes revelam que a Astronomia está 

presente não apenas em discussões em sala de aula, mas no cotidiano dos alunos. 

Percebe-se que a Internet, filmes, documentários e as próprias disciplinas escolares 

abrangem assuntos relacionados ao tema. Para que haja um conhecimento mais amplo e 

discutido, é importante que haja um plano de ensino que abranja as tecnologias atuais, 

para que o aluno possa concluir o ensino médio com conhecimentos amplos sobre 

Astronomia. 

Na questão de número 11, foram propostas as seguintes frases: 

 

- Entender fenômenos astronômicos. 

- As anãs brancas e a distribuição das galáxias no Universo. 

- Universo, galáxias. 

- Gostaria de estudar os planetas mais detalhadamente. 

- Estrutura da Terra. 

- Outras galáxias. 

- Estrelas. 

 

Pode-se observar, a partir da análise dos resultados, que os alunos possuem 

curiosidade em entender, especialmente, assuntos relacionados à origem do Universo, 

bem como a formação das galáxias e como é a estrutura da Terra. Esses temas poderiam 

ser explorados de forma mais aprofundada, sendo dispostas e trabalhadas num plano de 

ensino voltado à Astronomia, de forma que os alunos pudessem construir conhecimentos 

em sala de aula a partir de seus próprios interesses.  
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Em relação ao questionário de 01 a 05 aplicado aos docentes (Quadro 3), pode-se 

afirmar que o tempo de docência deles é de 05 a 10 anos, e suas formações acadêmicas 

iniciais são em Licenciatura em Física. Ambos afirmaram que em suas formações iniciais 

tiveram poucos assuntos relacionados à Astronomia, em aulas didático-teóricas. Ambos 

os professores afirmaram que não estão totalmente preparados para dar aula de 

Astronomia na educação básica, pois relataram que possuem poucos conhecimentos 

sobre o tema. 

Os dois professores acreditam que a Astronomia poderia ser mais bem explorada na 

educação básica, onde um dos professores menciona que isso poderia se dar com a 

inclusão de uma disciplina tratando especificamente sobre Astronomia, enquanto que 

outro professor afirmou que a exploração de assuntos de Astronomia deve ocorrer 

igualmente em outras disciplinas, como Geografia, História, Matemática, Física. Ambos 

os professores, todavia, afirmaram que não trabalham rotineiramente assuntos sobre 

Astronomia. 

Pode-se afirmar, a partir dos apontamentos dos docentes, que a Astronomia é pouco 

estudada em sala de aula, especialmente em função de estar presente em outras 

disciplinas curriculares, bem como pela falta de preparo deles. Além disso, pode-se 

observar que a Astronomia é pouco abordada na educação básica, reforçando a 

necessidade de haver um plano de ensino voltado para o ensino fundamental e médio 

capaz de gerar significados e compreensões sobre a Astronomia. 

 

Considerações Finais 

Após realizar a pesquisa, discutindo e apresentando seus resultados alcançados, 

pode-se afirmar que a Astronomia está presente no cotidiano, de forma que a elaboração 

de um plano de ensino voltado para sua análise e reflexão é uma forma de organizar 

diferentes aspectos que estão presentes no tema.  

A elaboração de um plano de ensino para assuntos sobre Astronomia é relevante 

para que a formação inicial dos discentes na educação básica seja a melhor possível. 

Além disso, essa proposta visa divulgar a importância da Astronomia como assunto a ser 

explorado e discutido em sala de aula, por meio de atividades teóricas e práticas, bem 
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como visando à construção de conhecimentos, tanto de discentes quanto de docentes para 

a formação cidadã.  
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Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Aluno (a) ou responsável 

legal) 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
 

Eu, Adriano Bratkowski, venho, por meio deste, solicitar seu consentimento e a sua autorização 

para a utilização das informações fornecidas no questionário para o desenvolvimento de minha pesquisa 

para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Licenciatura em Física do Curso de Ciências Exatas da 

Universidade Federal do Pampa - Campus Acadêmico de Caçapava do Sul.  

O referido trabalho, intitulado como “PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE 

ENSINO EM ASTRONOMIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA” tem por objetivo investigar a 

inserção da Astronomia no Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Média Profa. Maria Rocha.  

O questionário será aplicado em sala de aula, se autorizado, e depois realizada uma análise das 

respostas, sendo preservado o anonimato em todos os dados que venham a ser utilizados no trabalho. 

Qualquer dúvida em relação à pesquisa poderá ser esclarecida a qualquer momento durante seu 

desenvolvimento, podendo o participante recusar-se ou retirar o consentimento a qualquer tempo, por meio 

dos contatos fornecidos. 

 

 

Eu, ______________________________________(Aluno(a) ou Responsável legal do(a) 

aluno(a) 

__________________________________________________________________________________ RG: 

_____________________________CPF: ________________________________ declaro que autorizo: i) a 

divulgação anônima das respostas. (   ) SIM    (   ) NÃO. 
 

 

 

_______________________________________________________________ 
Local e data 
 

 

 

 

__________________________________ 
Assinatura 
 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Adriano Bratkowski (Acadêmico) 

Telefone: (55) 991596261 

E-mail: bratkadriano@gmail.com 

 

 

________________________________ 

Dr. André Luis Silva da Silva (Orientador) 

Telefone: (55) 996536857 

E-mail: andresilva@unipampa.edu.br 

 



Universidade Federal do Pampa – campus Caçapava do Sul 

Curso: Ciências Exatas – Licenciatura – Semestre: 1/2018 

 

26 
 

Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Professor(a)) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS EXATAS 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

Eu, Adriano Bratkowski, venho, por meio deste, solicitar seu consentimento e a sua autorização 

para a utilização das informações fornecidas na entrevista semiestruturada para o desenvolvimento de 

minha pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Licenciatura em Física, do curso de Ciências 

Exatas da Universidade Federal do Pampa - Campus Acadêmico de Caçapava do Sul.  

O referido trabalho, intitulado “PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE 

ENSINO EM ASTRONOMIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO BÁSICA” tem por objetivo investigar a 

inserção da Astronomia no Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Média Profa. Maria Rocha.  

Será preservado o anonimato em todos os dados que venham a ser utilizados no trabalho. 

Qualquer dúvida em relação à pesquisa poderá ser esclarecida a qualquer momento durante a investigação, 

podendo o participante recusar-se a dela participar ou retirar o consentimento a qualquer momento, por 

meio dos contatos fornecidos. 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________ RG: 

______________________________CPF: ________________________________________ declaro que 

autorizo: i) a divulgação anônima das respostas. (   ) SIM    (   ) NÃO. 
 

 

_____________________________________________________________ 
Local e data 
 

 

 

 

__________________________________ 
Assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Adriano Bratkowski (Acadêmico) 

Telefone: (55) 991596261 

E-mail: bratkadriano@gmail.com 

 

 

________________________________ 

Dr. André Luis Silva da Silva (Orientador) 

Telefone: (55) 996536857 

E-mail: andresilva@unipampa.edu.br 
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Apêndice C: Proposta elaboração de um Plano de Ensino sobre Astronomia (em âmbito 

da educação básica) 

 

Objetivos: 

- Compreender os movimentos de Rotação e de Translação da Terra; 

- Entender o conceito de Estações do Ano; 

- Estudar as Forças de Interação Gravitacional e a Lei de Gravitação Universal, fazendo 

uma relação com o ensino de Astronomia; 

- Compreender a ideia da origem e da evolução do Universo, estabelecendo uma relação 

com a Teoria do Big Bang; 

 

Conteúdos envolvidos: 

- Movimento de Rotação da Terra, Movimento de Translação da Terra, Forças de 

Interação Gravitacional, Lei de Gravitação Universal e Teorias sobre a Origem e 

Evolução do Universo. 

 

 

1. Movimentos de Rotação e de Translação da Terra 

 

• Problematização Inicial: 

A problematização inicial para o conteúdo Movimentos de Rotação e de Translação 

da Terra consistirá em fazer uma discussão com os alunos, perguntando a eles: Qual é a 

explicação para a existência dos dias e das noites? 

Além disso, sugere-se que o professor forneça uma reportagem abordando o início 

do verão no hemisfério sul e o começo do inverno no hemisfério norte no dia 21 de 

dezembro. A partir dessa reportagem, será realizada a seguinte pergunta: Por que os dias 

são mais longos no verão e mais curtos no inverno em Santa Maria/RS? 
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• Organização do conhecimento: 

Para realizar a organização do conhecimento, sugere-se que seja realizado um 

estudo minucioso por parte do professor acerca de como ocorre o movimento do planeta, 

que resulta nos dias e noites, além do movimento que resulta nas estações do ano. 

Também poderá ser realizada uma saída de campo com os alunos, no turno de dia, com o 

intuito de fazer os alunos refletirem acerca dos conhecimentos de Rotação e Translação 

da Terra. Um dos lugares que pode ser visitado é um Planetário, localizado na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além disso, poderá ser trabalhado em sala 

de aula os conceitos necessários para a compreensão dos conteúdos envolvidos, tais 

como: estações do ano; Solstício e Equinócio; duração dos dias e das noites; pontos 

colaterais e subcolaterais. 

Somado a isso, após a realização da visita, poderá ser solicitado que os alunos 

representem, em forma de desenho, os movimentos de Rotação e de Translação da Terra. 

Além disso, os alunos deverão desenhar em uma folha de ofício a posição em que nasce e 

se põe o Sol, representando os quatro pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste), e os 

colaterais (noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste). 

 

• Aplicação do conhecimento: 

A aplicação do conhecimento para abordar os temas Rotação e Translação da Terra 

poderá consistir de uma discussão dialogada, a partir de um roteiro aberto, inicialmente 

disposto abaixo: 

1) O que é o movimento de Rotação da Terra?  

2) Qual é a consequência do movimento de Rotação da Terra? 

3) O que é o movimento de Translação da Terra? 

4) Qual é a consequência do movimento de Translação da Terra? 

5) Quais são as estações do ano? Cite-as e explique-as. 

6) Em qual ponto cardeal nasce o Sol? E se põe? 

7) Qual a importância de se representar os pontos cardeais no dia a dia? 
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2. Forças de Interação Gravitacional e Lei da Gravitação Universal 

 

• Problematização inicial: 

A problematização inicial para o conteúdo Forças de Interação Gravitacional e Lei 

de Gravitação Universal será realizada a partir da pergunta: Como a Lua se mantém 

girando em torno da Terra? 

Além disso, o professor trará fotos e gravuras do movimento da lua em torno da 

Terra, explicando que forças são responsáveis pelo movimento desse satélite em torno da 

Terra. 

 

• Organização do conhecimento: 

Após as discussões sobre a pergunta realizada para os alunos, o professor poderá 

solicitar que os alunos pesquisem em casa os conteúdos sobre Forças de Interação 

Gravitacional e da Lei da Gravitação Universal. Após essa pesquisa, o docente explicaria 

no quadro conceitos necessários para entender os conteúdos, tais como: força 

gravitacional; as três leis de Newton; força peso e Campo Gravitacional. 

Para realizar essa explicação, o professor poderá abordar temas como a Lei de 

Gravitação Universal, Intensidade do campo gravitacional por meio de aula expositiva-

dialogada. Poderá, também relembrar os conceitos de força peso e das três leis de 

Newton, presente no mesmo livro em seu capítulo 7, Noção de Força, utilizando a mesma 

metodologia. 

Além disso, o professor poderá solicitar a realização de um debate para que todos 

possam discutir a importância do estudo sobre os conteúdos citados no dia a dia das 

pessoas, estabelecendo uma relação com a Astronomia. 

 

• Aplicação do conhecimento: 

Após essa discussão, o professor solicitará que, em duplas, os alunos expliquem os 

temas tratados em aula por meio de apresentação oral, com a construção de maquetes ou 

utilizando recursos da Tecnologia da Informação. Alguns dos recursos possíveis de ser 

utilizados são: utilização de Power Point como recurso gráfico para representar, em forma 
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de desenhos,  a atuação da força gravitacional no dia a dia, bem como aplicação prática 

das três Leis de Newton; construção de maquetes para representar a força peso e o 

Campo Gravitacional. 

 

 

3. Teorias sobre a Origem e a Evolução do Universo 

 

• Problematização inicial:  

Neste primeiro momento poderão ser realizadas as seguintes perguntas para os 

alunos: como surgiu o Universo? Você conhece alguma teoria sobre o surgimento do 

Universo? Cite-a e explique-a com suas palavras. 

Após expor essas perguntas no quadro, haverá uma discussão verbal sobre o que 

delas demandar, para que os discentes façam suas reflexões sobre essas perguntas. Nesse 

item, poderão surgir respostas dos discentes de acordo com suas concepções culturais e 

religiosas. O professor deve observar as discussões de tal forma que todos respeitem a 

opinião de cada um. O docente solicitará que, após as discussões, cada aluno escreva no 

papel a sua opinião acerca das perguntas. Após responder a essas questões, os alunos 

entregariam as respostas para o docente. 

 

• Organização do conhecimento: 

O professor, ao realizar um estudo sobre as respostas dos alunos, poderá propor que 

todos os discentes dirijam-se até o laboratório de informática e pesquisem sobre as 

Teorias sobre a Origem e a Evolução do Universo. Em seguida, sugere-se que o professor 

aborde os conceitos necessários para que os alunos efetivamente compreendam os 

conteúdos, sendo esses conceitos centrais: teoria da grande explosão (Big Bang); 

expansão do Universo; Galáxias; Gás Hidrogênio; Gás Hélio; Estrelas; Via láctea. 

 

• Aplicação do conhecimento: 

Essa etapa poderá ser elaborada por meio da realização de um Júri Simulado 

entre dois grupos de estudantes, sendo um a favor da teoria do surgimento do Universo 
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denominada Big Bang, e outro defensor de outras teorias. O Júri será composto por todos 

os discentes e pelo professor, que seria o “juiz”. Cada grupo terá o tempo de 30 minutos 

para defender as suas opiniões favoráveis ou não de que a teoria do Big Bang é a teoria 

mais aceita que justifica a Origem e a Evolução do Universo.  

 


