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RESUMO 

 

 Neste trabalho refletimos sobre a utilização das novas tecnologias provenientes 

das pesquisas das Ciências Espaciais e da Astronáutica no processo educativo, incorporando 

técnicas e conceitos da Física Espacial que podem levar à resposta de alguns problemas que 

há muito insistem em povoar a mente de professores e alunos quanto ao entendimento desses 

conceitos no nível Médio. Com ele pretendemos levar mais uma contribuição à prática de 

ensino nas aulas de Física, especialmente da Mecânica Clássica, permeando-se, porém, vários 

conceitos introdutórios da Física Moderna, haja vista que o tema gerador é instigante, de 

grande interesse por parte de mestres e aprendizes, envolvendo tecnologia de ponta, cujos 

componentes de fabricação passam por processos que possibilitam a contextualização desses 

conceitos.  

 
Palavras Chave: Ciências Espaciais - Astronáutica -Ensino de Física - Aprendizagem – Novas 
Tecnologias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
  In this work we consider the use of new technologies fron the Space Science 

and Astronautical, in the learning process, incorporating technical and conceptions of physics 

Spatial what can take on the response of some problems what there are a lot insistent in 

populate the mind of professors and followers regarding agreement of these conceptions into 

the level Average. Intending to bring another contribution to Physics teaching practice, 

especially Classical Mechanics, but introducing many introductory concepts from Modern 

Physics, since this topic is considered of great interest for teachers and students, for it 

involves high technology. It’s advanced manufacturing demand certain processes that make 

possible the application of those concepts. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho refletimos sobre a influência da Astronáutica e das Ciências 

Espaciais no processo educacional e a utilização das tecnologias delas provenientes, servindo 

como ferramentas de apoio ao ensino de ciências, especialmente da Física. Com ele pretendemos 

levar mais uma contribuição à prática de ensino nas aulas de Física, especialmente da Mecânica 

Clássica, permeando-se, porém, vários conceitos introdutórios da Física Moderna, haja vista que 

o tema gerador é instigante, de grande interesse por parte de mestres e aprendizes e envolve 

tecnologia de ponta, cujos componentes de fabricação passam por processos que possibilitam a 

contextualização desses conceitos. Além do que, abrem um espaço bastante atraente para um 

estudo inter e multidisciplinar. 

 As Ciências Espaciais e suas Tecnologias são importantes veículos educacionais 

ainda pouco explorados no Brasil, principalmente nos níveis Fundamental e Médio, onde o 

potencial de suas atividades amolda-se, perfeitamente bem, aos conteúdos especificados no PCN 

(Parâmetro Curricular Nacional). 

Seu êxito, quando aplicado à formação em nível superior e pós-graduação (Abdu e 

Batista, 1997) como em trabalhos desenvolvidos pelo INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais) 

pode ser um indicador do potencial dessas áreas. Além do que, trabalhos como o de Stancato 

(2003) elaborados em Londrina-PR, através da criação de um grupo intitulado “Grupo de 

Foguetes Experimentais”, envolvendo estudantes do Ensino Médio e Superior concluiu, entre 

outras coisas, que são observados os seguintes benefícios nesse tipo de atividade: maior interesse 

do estudante pelas tarefas escolares; desenvolvimento de atitudes como responsabilidade e 

sociabilidade - fruto do trabalho em grupo - e ajuda a lidar com o stress que é transferido de 

outras atividades escolares, sendo eliminado por meio do trabalho com foguetes.   

Aqui mesmo, na UFRN, algumas experiências foram realizadas (Borba et al, 

1999), ainda na década de 90, visando à criação  de um grupo de espaçomodelismo envolvendo 

professores e alunos do curso de Física. 

Em países como os EUA encontramos outros relatos animadores, como os de 

Dunkin (DUNKIN, BALL e TAYLOR, 1997) que discutem atividades extracurriculares na forma 

de leituras, atividades experimentais e seminários com especialistas na área espacial que têm 
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demonstrado o enorme potencial dessa abordagem em gerar, nos alunos e professores, 

motivações e inovações que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem.  

Além de contribuir com uma nova metodologia de ensino de Física, como também 

de ciências de uma forma geral, um dos principais motivos que incentivaram esta pesquisa foi o 

enorme número de professores e alunos que visitam o Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno (quadro 3 e gráficos 1, 2 , 3 e 4, do cap. III, deste), instituição na qual trabalhamos na 

área de ensino desde 2001, mas aonde chegam, e comumente saem com uma visão um tanto 

quanto deturpada a cerca da natureza e finalidade das ciências e conseqüentemente de sua 

aprendizagem, como pôde ser constatado por meio de pesquisa realizada com estes visitantes 

(anexo I). 

 

1.1 A tradição e a tecnologia 

Educadores, em geral, têm advertido que o ensino tradicional e o modelo clássico 

da escola não mais correspondem às exigências da sociedade atual, dinâmica e caracterizada pela 

inovação tecnológica: o modelo de currículo organizado em disciplinas dispostas de modo 

fragmentado, sem correlação ou nexo entre elas, vem sendo repensado e tende a ser substituído, 

para que a escola se aproxime mais da sociedade e que os alunos se envolvam mais no processo 

educativo e consigam interpretar e contextualizar os conceitos científicos presentes na tecnologia 

que permeia o nosso cotidiano.  

Vivenciando a onda tecnológica, iniciada no século passado, e cada vez mais 

avançando neste início do século XXI, não se trata mais de nos perguntarmos se devemos ou não 

introduzir as novas tecnologias no processo educativo, pois elas deixaram de ser meros 

instrumentos de apoio, passando a ser uma necessidade, mas sim como integrá-las dentro de 

práticas pedagógicas relevantes e significativas. Já na década de 1980, educadores preocupados 

com a questão consideraram inevitável que a informática invadisse a educação e a escola, assim 

como havia atingido toda a sociedade (RESENDE, 2000). Hoje não só a informática, mas 

tecnologias, oriundas de vários segmentos, deixam os laboratórios das indústrias e universidades, 

invadem as nossas casas e seduzem a população, entre ela, os nossos alunos. Por exemplo, a 

tecnologia da comunicação e o princípio de funcionamento dos telefones celulares, assim como, 

os jogos interativos da internet são de domínio de qualquer aluno do Ensino Fundamental e até 

mesmo do primeiro ciclo do básico. Não há mais como o professor fugir a estas questões 
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refugiando-se atrás de livros textos, e compêndios, como se ainda estivéssemos na era da 

mecânica de séculos passados. 

Atualmente, professores de várias áreas reagem de maneira um tanto radical, 

reconhecendo que se a educação e a escola não abrirem espaço para essas novas linguagens, elas 

poderão ter seus espaços definitivamente comprometidos (KAWAMURA, 1998). Temos 

consciência, entretanto, que os meios, por si sós, não são capazes de trazer contribuições 

significativas para a área educacional e que eles são ineficientes se usados como o ingrediente 

mais importante do processo educativo, ou sem a reflexão humana. A tecnologia educacional, por 

melhor que ela seja, deve adequar-se às necessidades de determinado projeto político-

pedagógico, colocando-se a serviço de seus objetivos e nunca os determinando (Idem, 

RESENDE, 2000). É nesses termos que a idéia de trabalho com projetos, na Escola, surgido a 

partir da "tematização" proposta já no final dos anos 80, como recurso pedagógico da 

metodologia de ensino sócio-construtivista, toma corpo e se desenvolve a partir da década de 

1990. 

Não se trata, meramente, de uma técnica atraente para prender a atenção dos 

alunos; seu objetivo é fazer com que o aluno se envolva intensamente na atividade educativa, 

alvo do projeto proposto. Significa, também, repensar a escola, o currículo, os tempos escolares, 

a avaliação e os objetivos da educação escolar. 

Hernandes e Freire1 defendem a idéia de que o aluno aprende participando, 

tomando atitudes diante dos fatos, investigando, construindo novos conceitos e informações, e 

selecionando os procedimentos apropriados quando diante da necessidade de resolver problemas. 

Diz Freire:  

(...) A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência 
da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando 
bla´blá blá e a prática, ativismo (Freire, 1996, p.24). 

 
No ato de formação da capacidade autônoma do indivíduo, surge uma das 

principais tarefas do professor, qual seja, a de, considerando a visível importância do aprendizado 

                                                 
1 (a) - Hernandez, Fernando - Transgressão e Mudança na educação: Os Projetos 
de Trabalho. Porto Alegre, RS: Ed. ARTMED, 1998. 
- Hernandes, Fernando e Ventura, Montserrat - A Organização do Currículo por 
Projetos de Trabalho. Porto Alegre, RS: Ed. ARTMED, 1998, 5a. Ed. 
 
(b) - Freire, Paulo - Pedagogia da Autonomia.Saberes necessários à Prática 
Educativa - São Paulo : Paz e Terra, 1996. 
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e da execução de uma leitura crítica, em razão de ser ela a porta para todo o restante do processo 

de crescimento humano, fomentar o aprofundamento da consciência desse mesmo indivíduo em 

construção, no sentido de ele vir a capturar o significado de tal importância em sua particular 

existência. 

 

1.2   Unindo método e conteúdo 

Com este projeto, elaborado dentro das diretrizes do que propõe o Programa 

Institucional “AEB Escola” da Agência Espacial Brasileira, programa criado para alunos e 

professores do Ensino Fundamental e Médio que queiram aprender mais sobre a área espacial, 

nele são desenvolvidas atividades interativas que são associadas aos conteúdos do currículo 

desenvolvidos em sala de aula.  

Desse modo, pretendemos que, dentro das aulas de física, o aluno aprenda a 

construir e lançar foguetes, fabricar lunetas e interpretar imagens de satélites entre outras 

atividades, sempre associadas aos conceitos da física, presentes nessas atividades. Almejamos, 

ainda, colaborar com os docentes na elaboração de metodologias para a inserção de temas tais 

como: Astronomia e Ciências Espaciais; Meteorologia e as Ciências Atmosféricas e Física no 

Meio Ambiente, bem como, de temas relacionados a Sensoriamento Remoto e Satélites; Veículos 

Lançadores de Satélite e Transportadores de Cargas Úteis, esmiuçando toda a Mecânica Clássica 

e alguns conceitos da Física Moderna que envolvem estes processos nas suas atividades em sala 

de aula. 

 Neste trabalho foi feito, ainda, em relação ao público que visita o CLBI, um 

diagnóstico que permita melhor definir suas características e suas expectativas, baseado nas 

opiniões colhidas em pesquisa realizada com professores que por ali passaram em visita 

pedagógica com seus alunos e, por fim, um teste do material produzido através de um curso de 

extensão universitária em parceria com o departamento de Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (DFTE/UFRN), (anexo II). Além disso, tomando como base essas informações 

e os modernos conceitos de educação, foi sugerida a implantação, no Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno (CLBI), dentro do programa de visitas institucionais, já em funcionamento, 

cursos, palestras e oficinas para professores e visitantes, bem como uma sala específica contendo 

algumas experiências relativas às atividades ali desenvolvidas denominada “Sala de Física 

Espacial”.  
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Ao investir no visitante, pretende-se difundir a Cultura Espacial em nosso país e ao 

mesmo tempo retomar o foco de Natal como Cidade Espacial e centro difusor dessa cultura. Por 

outro lado, ao investir no professor, acreditamos atingir o aluno que estará sendo beneficiado 

tendo em vista o interesse que a área espacial naturalmente desperta, contribuindo para que o 

prazer e a curiosidade estejam presentes no processo ensino-aprendizagem. 
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2.  AS CIÊNCIAS ESPACIAIS E SUAS TECNOLOGIAS 
NA CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

 

Experiências têm mostrado (Stancato, 2003, Borba et al, 1999, Dunkin et al, 1997) 

que temas referentes a foguetes, satélites e pesquisas espaciais, para citar alguns, e ao próprio 

programa espacial brasileiro ligam-se não só aos conteúdos ministrados em sala de aula, como 

também às atividades do dia-a-dia. Tais características permitem que os assuntos da área espacial 

sejam instrumentos para incentivar e promover o ensino, a criatividade, a contextualização do 

saber, e o despertar de talentos para a ciência de um modo geral, assim como a consciência de 

cidadania, pois estes assuntos englobam também conceitos da importância da Ciência e da 

Pesquisa para o desenvolvimento de um país, com expressões do “Poder Nacional” fortalecidas, 

tais como: a expressão Econômica, a Militar (questões de defesa e segurança nacional) e, 

principalmente, a de Ciência e Tecnologia.  

Essa visão de soberania pode ser constatada por meio de importantes publicações 

da área, tais como: Sobral (1999) e Castro (2002)  2. Este último, no artigo “Foguetes no Brasil: 

do Congreve ao VLS” faz um corte vertical da trajetória, formação e modernização das forças 

armadas e da fabricação de foguetes pela indústria nacional, desde a época do império (1850) até 

os dias atuais, passando pelo projeto da família sonda que culminou com o VLS (Veículo 

Lançador de Satélite), cujo lançamento com sucesso é a grande expectativa dos cientistas que 

trabalham no projeto e de todos ligados direta ou indiretamente às atividades espaciais. Com este 

veículo o Brasil completaria sua missão espacial, que consiste em colocar em órbita um satélite 

de fabricação nacional, a partir de solo brasileiro, transportado a bordo de um foguete totalmente 

fabricado com tecnologia própria, o VLS (PNAE – Programa Nacional de Atividades Espaciais - 

2005/2014 - AEB). Com este foguete entraríamos, definitivamente, no seleto e competitivo 

mercado internacional de lançadores de satélites, mercado milionário restrito a pouquíssimos 

países: EUA, ESA (Agência Espacial Européia – consórcio de 16 países capitaneado pela França, 

maior acionista), Rússia, China, Japão e despontando em grau ainda inferior Ucrânia (tecnologia 

da antiga União Soviética), Índia e Paquistão, possibilitando um crescimento econômico e social, 

benefício distribuído a todos os cidadãos, pois para exercer a cidadania, não basta apenas nascer 
                                                 
2 O professor Homero Fonseca de Castro é Mestre em História, pesquisador do 
IPHAN, Membro do Conselho de Curadores do Museu Militar Conde de Linhares e do 
Museu das Armas Ferreira Cunha.   
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em solo brasileiro, é necessário contribuir para e usufruir das riquezas produzidas no país. O 

exercício da cidadania baseia-se, portanto, no conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem e no domínio dos princípios científicos e tecnológicos que atuam na produção de bens 

e riquezas da sociedade moderna.  

As nossas escolas, assim como os professores, em muitos casos, não estão 

preparados para enfrentar os desafios proporcionados pelas novas tecnologias, e as questões 

decorrentes delas e de fácil alcance dos alunos. Por outro lado, existe um consenso entre os 

pesquisadores da área de Ensino de Ciências, como também entre os professores que lecionam no 

Ensino Médio, em buscar alternativas de superação das dificuldades apresentadas quanto aos 

conteúdos a serem trabalhados nesse nível de ensino. Segundo Marisa Almeida Cavalcante, 

pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da PUC/SP: 
(...) Nossas escolas devem estar preparadas para enfrentar 
estas questões, cada vez mais presentes em sala de aula. Os 
estudantes por um lado são atraídos e até mesmo “seduzidos” 
pela tecnologia. Os professores, de outro lado, encontram 
dificuldades para acompanhar este processo evolutivo 
(ausência de textos, materiais paradidáticos, etc.). A pressão 
sobre nossos professores é cada vez mais intensa e atua de 
todos os lados (CAVALCANTE, Revista Brasileira de 
Ensino de Física, vol.21, nº4, dezembro, 1999).   

 
A procura da superação dessas dificuldades por formas alternativas pressupõe uma 

mudança de atitude dos professores diante de sua prática didático-pedagógica, pois a sociedade 

mudou, o nosso aluno mudou. Existe hoje uma infinidade de fontes onde o aluno busca a 

informação e muitas delas não condizem com a concepção científica, sendo que algumas trazem 

em seu bojo graves erros conceituais, levando o aluno a conceber e a adotar posturas deturpadas 

do que e sobre o que é ciênc ia. 

Tais visões deformadas da ciência também parecem estar relacionadas pela 

maneira de como, muitas vezes, é transmitida pelo ensino. Numa abordagem centrada no 

professor e não no aluno, este não participará ativamente da aprendizagem, não vivenciará a 

construção de seu próprio conhecimento. A nova ordem da sociedade contemporânea, os meios 

de comunicação, em especial a Internet têm possibilitado um fluxo cada vez maior de 

informações, o que nos leva a refletir acerca das limitações de estratégias de ensino que tenham 

por finalidade apenas a transmissão de informações (NÚÑES e RAMALHO, 2001). Desse modo, 

a imagem que os docentes têm e passam a seus alunos se distancia das concepções atuais da 

natureza e da finalidade da ciência. Daí a importância de um trabalho de esclarecimento e 
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conscientização que permita aos docentes afastarem-se, criticamente, dessa visão deformada. Um 

bom trabalho efetuado nesse sentido é o de Núnez e Pacheco (1997), “La Formacion de 

Conceptos Científicos: Perspectiva Desde a la Teoria de la Actividade”. Segundo os autores essa 

questão não é unicamente um debate teórico, mas sim, eminentemente prático, o que vem mostrar 

a importância de se trabalhar com projetos, que procura unir o conhecimento científico à 

praticidade que a vida moderna e a tecnologia exigem. 

 

2.1 As novas tecnologias e a educação  

Embora seja verdade que as novas tecnologias aplicadas à educação não irão 

resolver todos os seus problemas, que são de natureza social, política, ideológica, econômica e 

cultural. Essa constatação não nos pode deixar sem ação frente à introdução das inovações 

tecnológicas no contexto educacional. Nesse processo, o mais importante é considerar essa 

oportunidade como fundamental para questionarmos o paradigma tradicional de ensino ainda 

hegemônico no contexto educativo. O ideal é aproveitar o momento e as tecnologias locais, e 

nesse sentido, por exemplo, na cidade de Natal, o Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira 

do Inferno (CLBI) oferece uma excelente oportunidade, para incorporar novos referenciais 

teóricos à elaboração de metodologias e de materiais didáticos à prática pedagógica, até porque as 

novas tecnologias podem propiciar novas concepções de ensino-aprendizagem. 

Esse pode ser um dos grandes desafios em qualquer projeto de inovação 

tecnológica na área educacional. Sabemos que, se a tecnologia não recebe o tratamento 

educacional adequado, o alcance do projeto tende a ser efêmero, não alterando o cotidiano de 

professores e alunos nem trazendo contribuições ao processo de ensino-aprendizagem. Por outro 

lado, a simples introdução de novas tecnologias na educação não implica necessariamente novas 

práticas pedagógicas, pois podemos com elas apenas vestir o velho com roupa nova (Resende, 

2000), como seria o caso dos livros eletrônicos, tutorial multimídia, programas aparentemente 

interativos (muito utilizados em conteúdos sobre eletricidade) e cursos à distância, largamente 

disponíveis na Internet que não incorporam nada de novo no que se refere à concepção do 

processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Pretto (1996) “dessa forma as novas 

tecnologias são usadas apenas como instrumento, o que tende a ser inócuo na educação se não 

repensamos os demais elementos envolvidos no processo cognitivo”. Na mesma linha de 

pensamento também se encontra Kawamura (1998), referindo-se à utilização dessas tecnologias. 

Nesses termos, de acordo com Kawamura: 
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(...) sua utilização acaba por resultar quase sempre em aulas 
em vídeo iguais às da escola de hoje, ou em textos em 
microcomputadores, interativos e auto-instrutivos, mais 
limitados que os livros existentes nas estantes escolares 
(Kawamura, 1998). 
 
 
 

2.2  As Ciências espaciais numa abordagem didática e metodológica 
 
Nas seções seguintes procuraremos mostrar de que forma a utilização das Ciências 

Espaciais e suas tecnologias podem contribuir para a elaboração de uma proposta de ensino e de 

materiais didáticos para a prática pedagógica na área da física, de maneira que o aluno venha a 

aferir uma aprendizagem significativa a partir da construção de seu próprio conhecimento.   

O construtivismo tem sido ultimamente a abordagem teórica mais utilizada para 

orientar o desenvolvimento de metodologias e de materiais didáticos relacionados às novas 

tecnologias (RESENDE, 2000). Podemos considerá-lo como um guarda-chuva que tem dado 

origem a diferentes propostas educativas que incorporam novas tecnologias, às vezes de forma 

implícita, às vezes de forma explícita. 

O fato da abordagem construtivista ser hoje predominante, não significa uma 

tendência única refletida nos materiais didáticos, mesmo porque a idéia de construção do 

conhecimento está presente na obra de vários autores, como Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, 

entre outros (GROSSI & BORDIN, 1993, citado por BASTOS, 1998) e, dependendo de qual 

deles seja o referencial eleito, configura-se uma proposta pedagógica um pouco diferenciada. 

Apesar das diferenças entre as concepções teóricas desses autores sobre o 

construtivismo, há elementos comuns que são fundamentais. Talvez o mais marcante seja a 

consideração do indivíduo como agente ativo do seu próprio conhecimento, o que no contexto 

educativo desloca a preocupação com o processo de ensino (visão tradicional) para o processo de 

aprendizagem (RESENDE, 2000). Na visão construtivista, o aprendiz constrói representações por 

meio de sua interação com a realidade, as quais irão constituir seu conhecimento, processo 

insubstituível, e incompatível com a idéia de que o conhecimento possa ser adquirido ou 

transmitido. Assumir esses aspectos significa mudar alguns aspectos centrais do processo de 

ensino-aprendizagem em relação à visão tradicional (quadro 1). 
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Quadro 1 – Abordagens Tradicional e Construtivista da aprendizagem.  

  
Abordagem Tradicional 

 

Abordagem Construtivista  

Enfoque no professor Enfoque no aluno 

Enfoque no conteúdo Enfoque na construção individual de significados 

A mente do aluno funciona como uma “Tábua rasa” 
A aprendizagem do aluno é uma construção dele mesmo 

sobre conhecimentos prévios 

O aluno é receptor passivo de conhecimento Ênfase no controle do aluno sobre s ua aprendizagem 

Memorização do conhecimento 
Habilidades e conhecimento são desenvolvidos no 

contexto onde são utilizados. 

 

Para Flávia Resende, pesquisadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), pode haver uma certa divergência na relação entre os 

pressupostos teóricos e a prática, pois:  
(...) à medida que professores e elaboradores de materiais 
didáticos que incorporam novas técnicas e tecnologias 
apropriam-se dos pressupostos teóricos construtivistas, estes 
tomam uma feição diferenciada, parecendo mesmo apoiarem-
se em abordagens diferentes. Isso, pode, de fato acontecer 
porque não há uma correlação perfeita entre pressupostos 
teóricos do construtivismo e as características técnicas de 
materiais didáticos (Resende, 2000). 
 

A transferência para a prática do desenho instrucional não é fácil nem óbvia, 

muitas vezes, as iniciativas de usar os pressupostos construtivistas no desenvolvimento de 

ambientes tecnológicos de ensino-aprendizagem ficam aquém da intenção inicial. Procurando 

colocá- los em prática, materiais que incorporam as novas tecnologias têm como característica 

principal passar às mãos do aprendiz o controle de sua aprendizagem, tornando possível uma 

interação na qual ele incorpora à tecnologia mais do que aprende com ela. 

As tecnologias espaciais, em que o estudante participa ativamente de todo o 

processo desde a construção até o lançamento do foguete, permitem ao aluno aplicar e 

desenvolver a sua criatividade, na concepção e manipulação de artefatos, que lhe permitem 

agregar conhecimento para a resolução de problemas que vão surgindo no desenrolar do 

empreendimento, conhecimento este que será sedimentado e contextualizado com uma visita a 

um verdadeiro Centro de Lançamentos, o CLBI (Centro de Lançamento da Barreira do Inferno).    

A didática que une o método ao conteúdo relaciona-se fundamentalmente com a 

idéia de construção, o que no planejamento de materiais didáticos pode ser traduzido na criação 
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de ambientes de aprendizagem que permitam e dêem supor te à construção de alguma coisa ou ao 

envolvimento ativo do estudante na realização de uma tarefa, que pode ser individual ou em 

grupo, e a contextualização dessa tarefa. Para isso, oferecem ferramentas e meios para a criação e 

manipulação de elementos ao invés de apresentarem conceitos prontos e acabados, passíveis 

apenas de comprovação. O trabalho com projetos envolvendo Ciências Espaciais oferece essa 

oportunidade, pela variedade de materiais e caminhos a seguir, na exploração do lúdico e da 

mecânica que envolve a temática.  

  Qualquer assunto, ligado às Ciências Espaciais, que possa ser explorado por uma 

montagem experimental, permitindo estudar fenômenos físicos, pode ser objeto de estudo dentro 

do projeto. E nesse sentido podemos contar com contribuições literárias importantes, como os 

estudos de Saba (2000)  e Tavares (2000, P. 45). O primeiro tratando mais de tecnologias, ao 

explorar experimentos relacionados à microgravidade e o segundo ao abordar temas sobre Clima 

Espacial, em particular os efeitos da interação Sol/Terra. 

  Relatórios de pesquisas bibliográficas, elaboração de páginas na Internet, histórias 

em quadrinhos ou peças de teatro cabem como subprodutos de pequenos projetos de pesquisa, 

dentro do projeto maior; em resumo, qualquer proposta que mobilize a atividade do aluno poderá 

ser motivo para um pequeno projeto de pesquisa, a cargo de um grupo de alunos, desde que o 

professor se sinta capaz de motivar, orientar e avaliar as atividades dos alunos. Livros didáticos 

(GREFF, 2001 - GASPAR, 2000 – MÁXIMO e ALVARENGA, 2000) sugerem boas atividades 

experimentais que com pequenas adaptações e alguma criatividade podem ser utilizadas no 

trabalho com foguetes. Lembrando que, os critérios de escolha dos conteúdos (assuntos), devem 

ser estabelecidos pelo professor. 

   Uma idéia inspiradora para estabelecer estes critérios foi escrita por 

Ausubel e é citado por Moreira: 

(...) o fator isolado mais importante que influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; descubra isso e 
ensine-o de acordo. (MOREIRA, 1999) 
 

O contexto original desta frase é distinto do contexto dos trabalhos com projetos. 

Entretanto, o princípio de ensinar a partir daquilo que o aluno já sabe também está presente em 

outras teorias da aprendizagem (Vygotsky, Bruner), devendo ser observado no momento de 

escolher a hora e os conteúdos (assuntos) que certamente irão surgir nas etapas de construção e 
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lançamento de um foguete, ou nos estudos envolvendo a aplicação e funcionamento dos satélites 

e atividades afins.  

 

2.3 Retrospectiva sobre o ensino de física 

 De acordo com a visão de alguns autores de que existe um confronto entre 

a Física oficial e a alternativa (MOREIRA, 2001), durante o processo ensino-aprendizagem, e 

que há um esforço por parte dos docentes em adotar iniciativas para melhorar esse processo, 

surgiram várias vertentes que apresentam contribuições importantes. Numa rápida retrospectiva, 

podemos destacar alguns exemplos, como: “Física do Cotidiano”; “Equipamento de Baixo 

Custo”; “Ciência, Tecnologia e Sociedade”; “História e Filosofia da Ciência” e, recentemente, 

“Física contemporânea e Novas Tecnologias”. O professor Marco Antonio Moreira, do Instituto 

de Física da UFRGS, no seminário “Ciências Exatas no Brasil: Retrospectiva e Perspectivas de 

Ensino, Pesquisa e Fomento”, promovido pela Universidade de Brasília em novembro de 1999 

declara, com bastante propriedade, que é um erro ensinar Física apenas sob a visão de uma dessas 

vertentes, no que concordamos plenamente. De acordo com Moreira: 

(...) Julgo que é um erro ensinar Física sob um único enfoque, por 
mais atraente e moderno que seja. Por exemplo, ensinar Física 
somente sob a ótica da Física do cotidiano é uma distorção porque 
em boa medida, aprender Física é, justamente, libertar-se do dia-a-
dia. De modo semelhante, ensinar Física apenas sob a perspectiva 
histórica, também não me parece uma boa metodologia porque para 
adquirir/construir conhecimentos o ser humano, normalmente, não 
precisa descobri-los, nem passar pelo processo histórico de sua 
construção. Tampouco o microcomputador será um bom recurso 
metodológico, se for usado com exclusividade, dispensando a 
interação pessoal, a troca, ou a negociação, de significados que é 
fundamental para um bom ensino de Física (MOREIRA, 2000. 
Revista Brasileira de Ensino de Física, vol.22, nº 1, Março, 2000). 

 
No final dos anos 80, a idéia de trabalhar com projetos, na Escola, passa a existir a 

partir da "tematização". Fernando Hernandez3 defende o conceito de que o aluno aprende 

participando, adotando atitudes diante das situações, averiguando, estabelecendo novas 

considerações e informações, e escolhendo soluções adequadas para a resolução dos problemas. 

 No afã de se trabalhar com projetos, estabelece-se, então, na época, uma certa 

desordem provocada pelos conservadores e os simpatizantes da nova escola, sendo que nem uns, 

nem outros conseguem efetivamente montar um bom projeto. Alguns que se autodenominaram de 

                                                 
3 Professor da Universidade de Barcelona. Revista Presença Pedagógica, n.20 e 21, mar/abr 1998 e maio/jun 1998.  
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construtivistas, ainda pouco afeitos à pesquisa na área de ensino de ciências, que começou a 

emergir com mais clareza a partir do final da década de 80, provocam um alvoroço montando 

projetos confusos em nome das tendências que vinham surgindo no vácuo de Piaget, Vygotsky e 

Paulo Freire. 

Os conservadores, lutando a favor de um processo falido, mas que tem a seu favor 

o aspecto massificante da aprovação em vestibulares, insistiam em manter os seus ideais 

tradicionalistas, persistindo na política de resultados de uma aprendizagem memorística.  

Porém, tanto os primeiros como os segundos guardavam uma concepção empirista 

que se fortaleceu, mais ainda, no movimento inovador do ensino de ciências, à época dos projetos 

de ensino, fazendo do laboratório didático o carro chefe da inovação onde o estudante 

desempenhava o papel de cientista (ALVES FILHO, 2000). Se as metodologias e técnicas de 

ensino eram de vanguarda, importadas do modelo europeu, o ensino continuava tradicional por 

entender o aluno como alguém sem história de vida e sem capacidade de refletir sobre o seu 

próprio processo cognitivo. 

Apesar disso, foi inegável a contribuição para o ensino de ciências, trazida “pela 

época” dos projetos, pois ela renovou e arejou o material didático do laboratório, ou seja, o seu 

instrumental, como também, introduziu experimentos construídos especialmente para o ensino. 

De Acordo com Alves Filho (2000) “No Brasil incentivou os “sucateiros”, professores que 

construíam seus equipamentos com material de sucata tentando suprir as necessidades locais de 

seus laboratórios”.  

Grupos de professores (neste grupo nos incluímos) empolgados pela perspectiva 

de construir experimentos em casa, passaram a trabalhar com material alternativo, não 

necessariamente sucata, em seus equipamentos e montagens experimentais, mas mesmo assim a 

abordagem empírica permanecia.  

Esse espírito inovador no ensino de ciências, com o passar do tempo, desvaneceu-

se. Lembramos que com a intenção de retomar essa corrente, amornecida pela falta de entusiasmo 

que assolou os professores em meados da década de 90, a SEED-PR (Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná) promoveu, em 1997, um grande seminário sobre “Ciências Interativas” que 

durou 12 dias, na cidade de Faxinal do Céu na chamada “Universidade do Professor”. Um 

seminário destinado aos professores da rede estadual, com intenção de reciclar e formar 

disseminadores para a retomada das “oficinas laboratórios”. Na ocasião, foram reunidos cientistas 

e pesquisadores de todos os recantos do Brasil e alguns do exterior, como da França (Conselho 
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Nacional de Pesquisas Científicas da França – CNRS) e da Espanha (UPM – Universidad 

Politécnica de Madrid), sendo o campus da Universidade transformado num verdadeiro “canteiro 

de obras” de experimentos sobre Física, Química, Ecologia e Educação Ambiental, Astronomia, 

Biologia, Botânica e Geologia entre outras. O grau de influência desses trabalhos ficou restrito a 

poucas instituições. Infelizmente as proposições valorizavam, em demasia, a participação ativa 

dos professores nas mais diferentes modalidades, entendendo que isto traria melhoria no ensino, 

esquecendo que os guias e roteiros ainda eram acaudilhados pela visão empirista da ciência.  

 

2.4.  Trabalhando com projetos 

Para se trabalhar com projetos, é necessário planejamento, pesquisa, dedicação, 

comprometimento do professor e, sobretudo, participação do aluno. Além disso, nesta ação 

pedagógica devem ser promovidos “desafios”, algo de novo, que ainda não tenha sido tentado ou 

realizado, para mexer com a capacidade investigativa e reflexiva do aluno, fazendo-o raciocinar 

sobre o desafio e buscar as respostas adequadas, na atividade proposta, para superar a provocação 

sugerida.  

O ensino através de projetos de trabalho, e de parcerias deve enfatizar o aspecto 

globalizador com atenção à resolução de problemas significativos, contemplando todas as 

correntes mencionadas, partindo do cotidiano, passando pelo processo histórico, político e social, 

enfocando o aspecto científico e tecnológico e desaguando nos objetivos operacionalizados que é 

a aprendizagem. Situações problematizadoras são levantadas pelo educador, introduzindo novas 

orientações e propiciando descobertas de novos caminhos, norteando os alunos na compreensão 

dos significados, onde são levados a fazer uma análise global da realidade (contextualizar) e com 

isso os educandos planejam e constroem os seus próprios procedimentos.  Os alunos apreendem o 

conceito de projeto para dar vida às suas idéias.  

Trabalha-se com projeto de maneira colaborativa e com isso há a possibilidade do 

aluno pensar, sendo que os questionamentos e as discussões geram criatividade nas soluções dos 

problemas enumerados, surgindo com o desencadear dessas ações debates e reflexões, saindo do 

espaço da sala de aula, para uma realidade social experimentada.  

O tema estabelecido para executar um projeto deve estar relacionado ao interesse 

dos alunos e fazer parte da vida dos mesmos, para que seja significativo, assim desencadeando o 

aprendizado. Por isso é muito importante conversar antes com os educandos para sentir e 

entender o que eles gostariam que fosse abordado. 
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Ter objetividade. O que eu gostaria que os participantes do projeto aprendessem 

com ele? É uma boa pergunta a se fazer, para que se tenha sucesso no ensino-aprendizagem. As 

estratégias utilizadas também são muito importantes para estimular os alunos e manter o interesse 

no projeto escolhido, pois se os educandos não se entusiasmarem com a problematização haverá 

comprometimento da ação. O objetivo dessa instrução é envolver o estudante ativamente na 

aprendizagem, inserindo-a em ambientes de resoluções de problemas realísticos e na execução de 

tarefas freqüentemente realizadas na atividade científica. 

Os temas dos projetos poderão ser escolhidos e elaborados a partir de uma notícia 

de jornal, de um filme, de um acontecimento, de um ícone do turismo local, ou de uma instituição 

de pesquisa ou produtiva de grande impacto na vida econômica e social da localidade, enfim de 

algo que rodeia o aluno e que chama a sua atenção, culminando com o sucesso da empreitada.  

Ao trabalharmos com projetos interdisciplinares enfocamos a construção de uma 

escola implantada na realidade e aberta às diversificadas relações sociais. Através da 

problematização e trabalhando com projetos, o aluno passa a ser co-autor de sua aprendizagem, 

decide e compromete-se com a mesma, assumindo responsabilidades e, sendo agente do seu 

saber, constrói e produz um conhecimento com sentido e utilidade. Com a interdisciplinaridade, 

através dos projetos caem as barreiras que separam as disciplinas. O ambiente da escola torna-se 

um local onde todos atuam com criatividade e responsabilidade, discutindo, realizando e 

avaliando as atividades e posturas educacionais.  

No entanto, o projeto com objetivo mal definido tem ampla chance de fracasso. 

Não se sabendo onde se deve chegar, não se chega a lugar nenhum. Mario Sérgio Cortella (2002), 

filósofo, com Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-SP, na qual é professor - titular do 

Departamento de Teologia e Ciências da Religião e da Pós-graduação em Educação, cita o filme 

“Alice no país das maravilhas”, quando Alice diz ao gato que está perdida, e ele pergunta para 

onde ela vai ao que responde que não sabe, então ele diz: -“para quem não sabe aonde quer 

chegar, qualquer caminho serve”. Devemos aproveitar a sabedoria das histórias infantis e 

idealizar projetos bem planejados. Estabelecer um projeto é definir um resultado a ser alcançado. 

É assim que se constrói o ato de aprender e ensinar e se imagina a interação professor-aluno. 

Neste aspecto, na elaboração de um bom projeto, se torna importante a 

determinação de alguns elementos vitais para a sua consecução: 

- clareza, já que se trata de uma atividade intencional (o 

professor é o maquinista do trem, sabe da estação de partida e conhece a 
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estação de chegada, o melhor caminho a percorrer ele descobrirá com os 

alunos); 

- responsabilidade e autonomia dos alunos (é essencial que os 

alunos se engajem no projeto à procura das melhores soluções para resolver 

os óbices que aparecerão até à chegada, e para isso é fundamental que 

tenham autonomia na condução do projeto); 

- autenticidade é característica fundamental (trilhar caminhos 

já percorridos com sucesso é sinal de sabedoria, já ensinava Maquiavel há 

400 anos atrás, mas há que haver criatividade e um toque pessoal na 

construção das soluções); 

- envolve complexidade e soluções de problemas (o aluno 

deve estar apto a se envolver na busca de soluções dos problemas sejam eles 

fáceis ou com níveis de complexidade mais elevados); 

- percorre várias fases até a divulgação (“queimar etapas”, não 

é aconselhável neste tipo de atividade, todas as fases devem ser percorridas 

até a elaboração final da solução, procedendo-se então a sua divulgação).  

 

2.5. A Física dos foguetes: conteúdos não compartimentados 

  Um bom projeto deve contemplar também, em todas as suas fases, a associação 

entre o conteúdo, a metodologia e a realidade concreta do educando. 

Desse modo, no curso proposto para ensino de mecânica clássica, partimos do 

tema gerador (diferentemente do que se faria em uma unidade tradicional), e no desenvolver do 

tema aplicamos uma abordagem problematizadora que, para esta atividade indicou, por meio de 

uma série de questionamentos e provocações, o caminho da construção dos conceitos a cerca do 

tema proposto como gerador e provocou, ainda, paralelamente, uma insurgência em temas 

transversais levando o aluno, contextualmente, à discussões multidisciplinares e à inserção em 

contextos políticos, sociais e internacionais. 

  O conjunto de atividades propostas visava, por um lado entender conceitos de 

Física Básica e por outro levar o educando a perceber a Ciência como um Processo (SHEARER e 

VOGT; 1999). Em todas essas etapas existiram aspectos de física que podem ser abordados e 

discutidos em níveis adequados para que a aprendizagem ocorra a partir de tarefas autênticas, 
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significativas dentro de um determinado contexto. No primeiro caso pretende-se que essas tarefas 

levem a perceber: 

• a Ciência como questionamentos sobre a natureza; 

• as diferenças entre Ciência e Tecnologia e suas relações; 

• a Posição e movimento dos corpos; 

• as mudanças constantes do movimento e medidas; 

• os modelos, as evidências e medidas; 

• a ciência em uma perspectiva pessoal e social e; 

• a ciência e tecnologia do desenvolvimento Local. 

As atividades e experimentos escolhidos para operacionalização dessa proposta 

são os seguintes: 

• brincando de tiro ao alvo com bexigas de  

• uma base de lançamento para foguetes de  garrafa “pet”, tendo a 

 água/ar como combustível; 

• construção de um foguete de garrafa Pet; 

• lançamento e coleta de dados (trajetografia     

   do foguete); 

• trabalhando com as imagens do lançamento; 

• análise do experimento; 

• seminário para apresentação dos resultados; 

• relatório final. 

As tarefas foram escolhidas a partir de consulta à literatura, assim, por exemplo, os 

experimentos 01 e 02 têm como base o GREF (2001), os demais foram baseados em material da 

NASA (National Aeronautics and Space Administration), disponível em http//www.nasa.gov, 

“home page for educator”. 

Apresentamos para esta atividade “As Ciências Espaciais e a história do programa 

espacial brasileiro”, incluindo os 40 anos de atividades do Centro de Lançamento da Barreira do 

Inferno, primeiro Centro espacial do Brasil e que deu à cidade de Natal o título de “Capital 

Espacial do Brasil”. As questões problematizadoras têm o seu contorno ao redor da Astronáutica 

e foco na “Mecânica dos Foguetes”, e, a partir dessa temática, vivenciaremos toda a mecânica 

utilizada na construção e lançamento de um foguete (mecânica newtoniana, com inserções de 
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alguns tópicos e conceitos da física moderna). Responderemos questões, tais como: Qual o 

princípio de funcionamento dos foguetes? Como voa o foguete, se não tem asas? Para que servem 

esses veículos espaciais? Como saber se o ponto de impacto pretendido será alcançado? O que 

fazer em desvio de trajetória? Como os astronautas se comunicam com a Terra? Como se 

comportam os corpos sob um regime de micro gravidade? Qual a situação do Brasil na “corrida 

espacial”? Quais as perspectivas dos projetos brasileiros em andamento? Como são os satélites 

brasileiros? De onde os foguetes são lançados? Que tipos de foguetes o Brasil possui? Qual a 

diferença entre satélite geoestacionário e de órbita polar? A que altitude fica um satélite brasileiro 

típico? Existe algum produto ou tecnologia descoberta através dos estudos das Ciências Espaciais 

de aplicação no cotidiano? Um satélite com defeito pode acabar caindo na  nossa cabeça? Como a 

nossa escola pode participar mais desse mundo da pesquisa espacial? Além dessa variedade de 

questionamentos, responderemos outras perguntas que certamente surgirão no decorrer das 

atividades. 

 Para cumprir os objetivos do projeto foi elaborada, juntamente com outros 

materiais que foram testados durante o curso de extensão, uma apostila de orientação para os 

professores/alunos, com a finalidade de fornecer material de forma a possibilitar aos professores 

a inserir em suas práticas pedagógicas idéias e maneiras de aprofundar e renovar o ensino, 

combinando reflexões teóricas, com idéias práticas para a sala de aula. Apostila esta, inclusa no 

CD, Anexo II. 
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3. BRINCADO COM A FÍSICA NO ESPAÇO – UNINDO
 TEORIA E PRÁTICA 
 

A importância das Ciências Espaciais no contexto da cidade de Natal é inegável, 

em virtude dela abrigar o primeiro Centro de Lançamento de Foguetes do Brasil, O CLBI, e por 

ele passarem em visita, atualmente, centenas de professores e milhares de alunos por ano. De 

2001 a 2004 – período em que foi possível fazer um levantamento do número de visitantes – 

passaram pela Barreira do Inferno 9524 alunos e 1147 professores quadro 3 (4).  

 

Quadro 2: Pessoas que visitaram o CLBI no período de 2001 a 2004. 

FREQÜÊNCIA DE VISITANTES: PERÍODO 2001 A 2004.  
ANO 2001 2002 2003 2004 TOTAL DO PERÍODO 
Estudantes  2150 2230 2395 2749 9524 
Professores 125 250 440 332 1147 
Turistas 554 430 540 593 2117 
Comitivas  96 172 80 95 443 
Total 2925 3082 3455 3769 13231 

 

 

GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS DE VISITANTES AO CLBI. 
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Gráfico 1  

 

                                                 
(4) Dados obtidos através da Seção de Comunicação Social do Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno.  
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VISITANTES - CLBI - 2002
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Gráfico 2  
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Gráfico 3  
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VISITANTES - CLBI - 2004
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Gráfico 4  

 

Pensando nisso, este trabalho objetiva estimular e disponibilizar ferramentas aos 

professores de escolas de EMF (Ensino Médio e Fundamental), para que estes atuem como 

multiplicadores e disseminadores das concepções e metodologia formuladas. A escolha de 

professores que atuam, preferencialmente, nesses dois níveis da educação formal deve-se à 

existência de elementos, nesses níveis, que permitem maior assimilação de conteúdos da área 

espacial pelos jovens e a possibilidade de contextualização de temas no conteúdo das disciplinas. 

Com ele pretendemos: 

• apresentar aos professores do EMF formas de trabalhar a Física e as 

Ciências de maneira transversal e integrada, com possibilidade de “links” com 

outras disciplinas como a História, a Filosofia, a Sociologia e a Técnica (sem 

contar com disciplinas que normalmente, devido à sua natureza, mantém vínculo 

constante com a Física, como a Química e a Matemática), situando-as na cultura 

e no período histórico em que se desenvolveram e mostrando as vantagens e 

desvantagens voltadas para a sociedade; 

• fornecer ao professor idéias e maneiras de aprofundar e renovar o ensino, 

combinando reflexões teóricas com idéias práticas para a sala de aula; 

• estabelecer um diálogo enriquecedor com o corpo docente e entre os 

participantes, na busca de novos caminhos para o ensino das Ciências, 

particularmente da Física. 
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As ações deste projeto estarão voltadas para a validação de suas atividades e 

criação de um modelo de disseminação que seja aplicável e esteja disponível aos centros 

educacionais que se interessem pela iniciativa. Temos, por objetivo também, desenvolver 

produtos de cunho educacional como material didático, módulos interativos para realização de 

experimentos e uma relação de desafios e problemas voltados para o ensino da Física, mas que 

podem servir de modelo para outras disciplinas. 

Como se sabe, um dos problemas clássicos do espaçomodelismo é o de 

caracterizar a “atitude” do foguete durante o vôo, principalmente sua velocidade instantânea. Por 

outro lado, para se chegar ao ponto de lançamento dos foguetes, este precisa ser construído dentro 

de princípios da física newtoniana, princípios estes que vão do entendimento de conceitos como o 

de equilíbrio estático e dinâmico, centro de massa e centro de gravidade, trajetória, leis do 

movimento, leis de conservação do momento linear e angular, bem como, de gravitação. Assim, a 

seqüência de atividades propostas a seguir, baseada em materiais produzidos pela NASA para 

professores, permite que se trabalhe com esses temas de forma integrada dentro de um projeto 

que seria a construção e lançamento de um foguete (com diversos tipos de combustível de acordo 

com as características da clientela). 

De modo simplificado, sob aspectos pedagógicos, uma campanha para lançamento 

de foguete é dividida, em geral, em três etapas: construção do modelo; montagem do motor-

foguete e o próprio lançamento. Em todas essas etapas existem aspectos de física que podem ser 

abordados e discutidos em níveis adequados. Pensando nisso, foi construída uma matriz onde 

estarão listados os experimentos e procedimentos para que os educandos possam desenvolver 

competências e habilidades em relação a esses conteúdos (apostila anexo II). 

Finalmente, vale salientar, que as atividades propostas no curso de extensão 

(DFTE/UFRN) foram filmadas e acompanhadas de um relatório técnico/científico, elaborado 

pelos professores/alunos. Com isso foi possível produzir material que, após a devida triagem, 

ficará disponível para ser utilizado por outros docentes interessados em trabalhar com tais 

atividades. (Anexo II – CD multimídia). 
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4. VISÃO E PERFIL DOS PROFESSORES EM 
VISITA AO CLBI  

 
Para obter um diagnóstico mais completo da situação de ensino e aprendizagem e 

as concepções dos docentes sobre a natureza e a finalidade das ciências, foi desenvolvida uma 

pesquisa, no CLBI, com professores que freqüentaram, em visita, aquela Instituição quadro 3. 

 

Quadro 3: Professores entrevistados com respectivas áreas de formação acadêmica e  
 tempo de formação. 

 

 

Na pesquisa foram incluídas perguntas específicas sobre o objeto de estudo 

principal, ou seja, as Ciências Espaciais. Foi perguntado: “Qual o motivo que despertou o seu 

interesse em conhecer as atividades desenvolvidas no CLBI? Alguma vez, você já incluiu, 

em sua prática docente, atividades relacionadas com as Ciências Espaciais? Em caso 

afirmativo. Por quê?” Do corte, efetuado para a área de Ciências e Matemática, de um total de 

210 professores pesquisados, restaram 80. Destes, cerca de 54% declararam ter sido aquela a 

primeira vez que trabalhavam com as Ciências Espaciais em sua prática docente, 14% disseram 

que utilizavam esse tema constantemente. Outros 14% utilizam-no às vezes, 15% raramente e o 

restante (3%) não deram qualquer resposta. Os motivos citados para a inclusão do tema em suas 

aulas foram diversos, sendo que os principais se enquadram nas seguintes categorias: desenvolver 

o gosto pela pesquisa e pela experimentação (30%); aliar a prática à teoria no processo ensino-

aprendizagem (30%); tema atual e de interesse dos alunos (22,5%), demonstrar a tecnologia do 

Brasil em termos espaciais (7,5%), não responderam a esta questão 10% dos entrevistados. 

Quadro 4. 

Área/Disciplina Quantidade % Tempo/Média  
Física 12 5,7 12 anos 
Química 16 7,6 10 anos 
Matemática 19 9,0 13 anos 
Ciências 33 15,7 12 anos 
Biologia 10 4,8 7 anos 
História  25 11,9 18 anos 
Artes 20 9,5 8 anos 
Geografia 15 7,1 11 anos 
Edu. (Pedagogia) 35 16,7 5 anos 
Portug./Literatura 13 6,2 8 anos 
Línguas 12 5,7 6 anos 
Total 210 100 10 anos 
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Quadro 4 – Motivos citados para a inclusão das Ciências Espaciais na prática docente  
 

QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 
Categorias 

Ciências Física Química Matemat Tot % 
Tema atual e de interesse dos alunos. 7 2 4 5 18 22,5 
Mostrar a tecnologia do Brasil em termos 
espaciais. 

3  1 2 6 7,5 

Desenvolver o gosto pela pesquisa e pela 
experimentação.  8 5 5 6 24 30,0 

Aliar a prática com a teoria no processo 
ensino-aprendizagem. 10 4 6 4 24 30,0 

Não Responderam. 5 1  2 8 10,0 

Total. 33 12 16 19 80 100,0 

 

Outro ponto explorado, pois mantém uma co-relação intrínseca com a atividade 

espacial, foi o interesse, ou a falta dele, pelos professores que lá estiveram, sobre as que stões do 

lúdico, do experimento e da observação “in loco” no ensino e aprendizagem de ciências, 

particularmente no ensino de Física. Uma das perguntas inseridas na pesquisa foi: “Dizem com 

muita freqüência que ensinar não é brincadeira. Você utiliza jogos, brincadeiras, charadas, 

adivinhações, enfim, o lúdico; na sua prática docente? (Justifique para a sua disciplina)”.  

A resposta a essa pergunta mostrou um resultado que surpreendeu bastante, 

levando-se em consideração as disciplinas de ciências (Física, Química e Matemática),(5) que são 

o foco principal do nosso trabalho, pois se esperava mais já que são disciplinas que, 

constantemente, se apóiam no método científico e na experimentação para uma melhor 

aprendizagem. As análises mostraram o seguinte resultado: experimentos 37,9%, jogos e 

brincadeiras obtiveram os mesmos percentuais 15,8%, charadas e adivinhações 2,1% e no quesito 

todos os acima, foram assinaladas 13 respostas perfazendo um percentual de 13,7%. Os 14,7% 

restantes não assinalaram qualquer item. No quesito justificativa, para aqueles que não utilizam 

essas atividades, apareceram várias respostas, mas as que mais se repetiram foram a falta de 

tempo, falta de laboratório no colégio e falta de recursos financeiros, em menor número também 

houve respostas do tipo: não gosto e não tenho queda para isso e não tenho habilidade e 

capacitação para esse tipo de atividade.Quadro 5. 

 
                                                 
(5) Nota do autor - Do universo de 210 professores que participaram, inicialmente, da pesquisa, 
apenas 80 são da área das Ciências Naturais, o restante está distribuído entre as outras áreas do 
conhecimento, pois, por um lado, achamos deselegante selecionar apenas os da área de interesse, 
haja vista que às vezes vinham em visita vários professores de uma mesma turma, por outro lado, 
achamos interessante conhecer a opinião de docentes de outras áreas e como eles se utilizam 
desses recursos em suas disciplinas. Trabalho que será divulgado em data oportuna e que pode 
gerar subsídios para novas observações à cerca de trabalhos multidisciplinares. 
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Quadro 5: Utilização do Lúdico (jogos, brincadeiras, charadas, adivinhações, experimentos, 
visitas e etc.) na Prática Docente. 

 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
Ciências Física Química Matemat Tot % 

Experimentos (geral). 15 8 9 4 36 37,9 

Jogos. 3 3 2 7 15 15,8 
Brincadeiras. 9 1 2 3 15 15,8 

Charadas e adivinhações.    2 2 2,1 

Todos os acima 5 2 3 3 13 13,7 

Não Responderam. 6 1 3 4 14 14,7 
Total. 38 15 19 23 95 100,0 

Obs: O total de respostas ultrapassou o n° total de entrevistados, em virtude de alguns 
professores indicarem mais de um item em suas respostas.  

 

Outra pergunta que vale ressaltar foi: “Quais os resultados da ciência para a 

sociedade?” Do total de respostas cerca de 30% relacionaram os resultados da ciência com os 

bens produzidos pela tecnologia, 20,0% afirmaram que ajudam na descoberta da cura de várias 

doenças, 17% disseram que servem de esclarecimentos e comprovação de tudo que já foi 

descoberto e o que se quer descobrir, 7% falaram que esses resultados provocam transformações 

econômicas, políticas e sociais e 25 % acham que os resultados são negativos, pois produzem 

armas e destruição, o 1% restante deu respostas não pertinentes como: é muito bom, é um bem 

para sociedade e outras do tipo (apreciação somente dos professores da área de ciências e 

matemática). 

 A Análise, na íntegra, da pesquisa está disposta no anexo I deste trabalho. 

 

4.1  Unidade didática: Ciências Espaciais – “A Mecânica dos Foguetes” 

Depois de diagnosticadas as concepções dos professores sobre a natureza e 

finalidade das ciências e sua aprendizagem foi traçada uma linha de estratégias, fundamentada 

em uma revisão bibliográfica, para alcançar o escopo do projeto, sendo em seguida, montado um 

curso de extensão em parceria com o DFTE/UFRN para  testar e validar o nosso trabalho. Na 

estratégia de ensino foram propostas algumas atividades lúdicas e experimentais, como também 

de pesquisa e intercâmbio, quais sejam: 

• elaboração de uma Unidade Didática, com uma abordagem temática 

(CIÊNCIAS ESPACIAIS – A MECÂNICA DOS FOGUETES), 
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problematizadora, significativa, ativa e com metodologia e conteúdos inter-

relacionados;  

• Carga horária ideal: 16 horas/aula  

• texto de apoio: vários, retirados de revistas, jornais e sites da internet. 

• disciplina contemplada: Física – Mecânica Clássica  

• transdisciplinaridade e multidisciplinaridade: Química, Matemática, 

Geografia, Sociologia, História, Filosofia, Política e Economia; 

• atividades: 

♦ 1º momento - leitura do texto de apoio e discussão pelos alunos, em 

grupo, das concepções prévias sobre a questão do Programa Espacial 

Brasileiro, suas relações com a autonomia científica e influências nas 

políticas: econômica, social, de defesa e segurança nacional; 

♦ 2º momento – estudos de identificação dos princípios de funcionamento 

dos foguetes e seus movimentos (mecânica Newtoniana – movimentos, 

trajetória, conservação da quantidade de movimento, momento linear e 

momento angular, as leis de Newton, conservação da energia e etc.); 

♦ 3º momento – construção e lançamento de um foguete de água, a partir 

de uma plataforma fixa, também construída pelos alunos; 

♦ 4º momento – tratamento dos dados (análise da trajetografia descrita 

pelo foguete, através de filmagem e transposição para programa de 

computador - intercâmbio com alunos da área de eletrônica e informática); 

♦ 5º momento – construção e lançamento de um mini-foguete com 

propulsão a combustível sólido e análise dos dados de trajetografia e 

♦ 6º momento – elaboração e apresentação em painel dos relatórios e 

conclusões dos grupos e apresentação das conclusões gerais pelo Professor. 

Vale ressaltar também que, em consonância com os esforços para a implantação e 

utilização das modernas tecnologias de informação e comunicação, foi criado um ambiente 

virtual na internet, onde os alunos puderam o tempo todo e em qualquer momento (interação 

assíncrona), trocar experiências entre si e com os professores, com intenção de formular debates e 

tirar dúvidas surgidas e que não puderam ser sanadas nos encontros presenciais. Com esta 

experiência metodológica espera-se que à medida que os professores que participaram do curso, 



 

 

38 

ao aplicar esta prática com seus alunos, que estes se sintam responsáveis  pela construção do seu 

conhecimento, e se reconheçam como elemento ativo no processo cognitivo de seu saber, 

facilitando a sua aprendizagem e levando-os a reflexões que transcendam o aspecto científico, 

estimulando o gosto pela investigação e pela pesquisa, como também os instigando a participar 

das questões de foro social e de políticas de desenvolvimento e segurança nacional.  
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5.  AS CIÊNCIAS ESPACIAIS AO LONGO DA 
 HISTÓRIA 

  

Como afirmamos em capítulos anteriores, as Ciências Espaciais são um importante 

veículo para o desenvolvimento de ferramentas de ensino, devido ao grande interesse, fascínio e 

sedução que provocam sobre os jovens. O espaçomodelismo vem, a cada dia, ganhando mais 

adeptos e sua prática já é bastante difundida na Internet, com formação de vários grupos e clubes 

dedicados à exploração e prática dessa atividade. Mas, por enquanto, a maioria desses grupos 

exerce-a de maneira amadorística, como “hoby”, sem qualquer conotação científica.  

Desde o início da exploração espacial com fins científicos e econômicos, na 

década de cinqüenta, muita coisa foi feita e de Goddard até os dias atuais a tecnologia evolui de 

forma surpreendente.  

Para desgosto dos americanos, foi o cosmonauta russo Yuri Gagarin, no auge da 

extinta Guerra Fria, o primeiro ser humano a orbitar a Terra a bordo de uma espaçonave. A data: 

12 de abril de 1961, oito anos antes de o norte-americano Neil Armstrong deixar a primeira 

pegada humana na Lua. A briga foi boa. "Vermelhos" contra "Azuis" e todos contra um inimigo 

maior: a força da gravidade. Entre disputas políticas e tecnológicas, o título de melhores da 

conquista espacial merece ser dividido. Ambos foram pioneiros e é bem provável que as 

descobertas de um influenciaram os avanços do outro. Os russos orbitaram a Terra e lançaram o 

primeiro satélite artificial, o Sputnik, e a primeira sonda em direção à Lua, a Lunik 2. Os 

americanos pisaram em nosso satélite natural em julho de 1969. Em 1971, os russos iniciaram o 

programa de estações espaciais que deu origem à estação MIR, em órbita até março de 2001. Em 

1981, os americanos lançaram a primeira nave com conceito de ônibus espacial, a Columbia, que 

pode ir ao espaço e voltar várias vezes. Hoje, os dois países contribuem para a construção da 

primeira estação espacial internacional, com mais doze países, entre ele o Brasil. Da corrida 

espacial, resultaram muitos avanços tecnológicos que melhoraram nossa vida aqui na Terra, em 

campos como o da Medicina, da Informática e das Telecomunicações.  
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5.1  Uma breve história dos foguetes. 

A história dos foguetes se perde nos caminhos da antiga Grécia. Caminhando por 

eles, vamos ficar sabendo, por meio dos documentos produzidos pelo escritor romano Aulus 

Gelius (nascido entre 117 e 130 durante o reinado de Adriano e morto entre 169 e 180), que 

existiu um grego de nome Archytas6 .  

Segundo Gelius, por volta do ano 400 a.c., Archytas divertiu e encantou os 

cidadãos de Tarentum (cidade ao norte da Itália), fazendo voar um pombo feito de madeira 

(alguns historiadores dizem que era de barro). Esse artefato (pombo) que voava suspenso por um 

fio deixava escapar um fluxo de gás que o impulsionava. Segundo alguns autores, esse fluxo era 

de ar comprimido, ou seja, o pombo de Archytas voou usando um saber que só seria teorizado e 

formalizado 2000 anos depois, em pleno Séc. XVII com as famosas leis do movimento de 

Newton (Principia, 1687).  
                                                 
6 Archytas – cientista, filósofo e o maior dos matemáticos pitagóricos, para 
muitos é também o fundador da mecânica. Morava em Tarentum, cidade situada ao 
norte da Itália. 

Fig. 01 Goddard e seu foguete (rocket): 
primeiro foguete com propulsão líquida e que 
daria início aos foguetes com fins de 
exploração do espaço, fora de ambientes de 
gravidade (Fonte: Goddard Space Flight Center 
– disponível em: www.gsfc. nasa.gov) 

Fig.02 
Lançamento 
do 
primeiro 
ônibus 
espacial:  
Columbia  
-EUA 1981. 
Uma 
corrida em 
que todos 
são 
vencedores 
(Fonte: 
Revista 
Nova 
Escola; 
jun/1999)  
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No entanto, é na antiga China que vamos encontrar a origem dos foguetes como 

hoje os entendemos, bem como, o primeiro homem a tentar alcançar o espaço através de uma 

máquina dessa natureza. 

No primeiro século da era cristã, os chineses desenvolveram uma fórmula simples 

à base de salitre, enxofre e pó de carvão de lenha. Para criar explosões durante as festas 

religiosas, enchiam tubos de bambus com essa mistura e lançavam-nos ao fogo. Talvez alguns 

desses tubos não tivessem explodido e se transformaram em flechas incandescentes que voavam 

pelos ares, propelidas pelos gases produzidos na queima da pólvora. 

De acordo com o relato de alguns historiadores é, também, da China que vem o 

primeiro registro histórico dos foguetes. Foi em 1232 durante a guerra entre os chineses e os 

mongóis, mais precisamente na batalha de “Kai-Keng”, nela os chineses conseguiram repelir os 

mongóis usando chuvas de setas flamejantes que caiam sobre o inimigo que horrorizado fugia do 

campo de batalha. Segundo os historiadores, estas setas flamejantes eram, na verdade, simples 

foguetes que tinham propulsão contínua. Sua constituição formada por um tubo cheio de pólvora, 

unido a uma vara longa ou flecha era de funcionamento simples, igual ao de um balão de 

borracha e ao do foguete como hoje o conhecemos, uma extremidade do tubo era fechada e a 

outra deixada aberta, quando a pólvora era queimada produzia gases que sob pressão era expelido 

pela extremidade aberta impulsionando o artefato para cima e para frente.  

Os chineses levaram a diante a idéia do foguete, destarte, como meio de transporte 

e um oficial chinês chamado Wan-Hu, com a ajuda de muitos assistentes, elaborou uma “cadeira 

voadora” impulsionada por foguetes. A cadeira foi montada em cima de uma base sólida de 

madeira e coberta com uma espécie de asa de lona, junto à base da cadeira foram unidos dois 

grandes conjuntos para a impulsão, formando um total de 47 foguetes.  

Os assistentes, cada um armado com tochas, provocaram a ignição, acionando, 

simultaneamente, os 47 foguetes da cadeira. Segundo os relatos da época, em um instante ocorreu 

um tremendo rugido acompanhado por uma densa nuvem de fumaça e quando a fumaça dissipou, 

o heróico oficial e o seu artefato “voador” tinham, literalmente, desaparecido. 

Ninguém sabe, ao certo, o que aconteceu, mas é provável que se o evento 

realmente aconteceu o chinês e sua cadeira foram completamente destruídos pela chamas e o 

intenso calor.  

A história conta que esse artefato é um dos inve ntos humanos de mais longa data. 

Em diversas épocas, diversos lugares e povos diferentes vamos encontrar relatos sobre eles. No 
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entanto, é somente em 1379, que um italiano chamado Muratori vai usar a palavra “rocheta” 

quando descreveu tipos de setas propelidas por combustível (pólvora) usadas como artefatos 

bélicos. A ele é creditado o primeiro uso do vocábulo traduzido mais tarde para o inglês como 

“rocket”; foguete, em português. A participação da Itália nessa história continua, e em 1420 

Joanes de Fontana projetou um torpedo-foguete que poderia ser lançado da superfície para atingir 

os navios inimigos. 

Em 1650, um perito da artilharia polonesa, Kazimierz Siemienowicz (1600-1651), 

publicou um livro intitulado “Artis Magnae Artillerie Pars o Prima” (A Arte da Grande 

Artilharia, primeira Parte) tratando sobre artilharia e contendo uma série de desenhos e esquemas 

para a construção de foguetes. Tal livro foi intensamente usado por militares europeus por mais 

de 200 anos. 

 

 
Fig 03 - Gravura do "manual do aprendiz artilheiro", de 1880, mostrando 
estativas e foguetes alemães, austríacos, a Congreve e Boxer, assim como um 
globo de iluminação, todos fabricados no país a partir de 1852. (Fonte: 
Revista da UFJF-MG, jun/jul 2002) 

 

Do ponto de vista da história dos foguetes, precisamos mencionar aqui o de 

múltiplos estágios desenvolvido pelo polonês que constava de um foguete de três estágios e 

encontra-se desenhado em seu livro. 
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Após a publicação dos “principia” de Newton (1687) a teoria dos foguetes ganha 

novos estímulos e o próprio Newton irá sugerir que um foguete suficientemente potente poderá 

entrar em órbita. Pouco tempo depois, um inglês, Robert Anderson (1696) publicou um tratado 

em que ensinava como fazer moldes do foguete, preparar os propulsores e executar os cálculos 

para lançamento. Mais tarde na Gran Bretanha, o senhor Willian Congreve, um oficial do 

exército inglês, desenvolveu um foguete que poderia atear fogo a uma distância de 

aproximadamente 2700 metros, utilizando esse artefato que ficaria conhecido, mais tarde, como 

“Foguete Congreve”, os ingleses lançaram fogo sobre os exércitos adversários, nos Estados 

Unidos, durante a guerra de 1812. 

O foguete incendiário de Congreve usava pólvora, uma caixa de ferro e uma vara 

guia de aproximadamente cinco metros, para ajudar na estabilidade do veiculo. William Hale, um 

outro inventor britânico inventou, em 1846, o foguete “stickless” o qual seria intensamente 

utilizado pelo exército Norte-Americano por mais de 100 anos, inclusive na guerra contra o 

México. No entanto é o foguete à Congreve que chegaria ao Brasil em 1853. 

 

5.2  Os primórdios das Ciências Espaciais no Brasil. 

Ao contrário do que muitos podem pensar, não foi com o programa civil da 

Agência Espacial Brasileira (AEB) – que hoje lidera o campo, coordenando o programa de 

desenvolvimento da MECB (Missão Completa Espacial Brasileira), incluindo o lançamento de 

um veículo lançador de satélites – que se iniciou a história da pesquisa dos foguetes no Brasil. 

Também não foi com o menos conhecido programa de sondagem do Ministério da Aeronáutica 

(atualmente Comando da Aeronáutica), através do Departamento de Pesquisas e 

Desenvolvimento (DEPED), com os foguetes da Série Sonda, de I a IV, das décadas de 60 a 80. 

Antes disso, o Exército, através do antecessor do atual Instituto Militar de Engenharia (IME), a 

Escola Técnica do Exército, assim como a Comissão Central de Mísseis, já vinham pesquisando 

formas de dotar o País de artefatos balísticos, capazes de manter o Brasil a par dos 

desenvolvimentos que ocorriam no exterior. 

Mas seriam estas as origens da história dos foguetes no País?  Também não! 

Segundo De Castro (2002), muito antes disso, o Exército já tinha se interessado pelo assunto, 

tendo sido, por um curto espaço de tempo, um dos maiores fabricantes de foguetes do mundo. 
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Estamos falando dos foguetes a Congreve e de outros tipos usados, pela primeira vez, em 

combate por forças brasileiras, há 150 anos atrás, na batalha de Monte Caseros (1852) 7  

A história do uso de artefatos pirotécnicos (como as Forças Armadas chamavam 

seus foguetes) pelo Exército no Brasil começa já no século XVIII – e até provavelmente antes - 

eles eram usados para sinalização nas fortalezas costeiras, para avisar da chegada de navios ou 

outros perigos durante a noite. Não é surpreendente, portanto, que o Arsenal do Rio de Janeiro 

tenha fabricado desses foguetes já nos primeiros anos de sua existência (certamente antes de 

1776), mostrando que aquela instituição fabril tinha condições de acompanhar o que era feito 

nesse campo na Europa (DE CASTRO, 2002). 

Naturalmente, com a adoção dos foguetes de guerra de invenção de Willian 

Congreve pelos ingleses, em 1805, o assunto viria a despertar o interesse dos oficiais, de todos os 

países. De castro (2002) conta que no Brasil esse interesse era ainda mais explicável tendo em 

vista a influência dos ingleses na reorganização do exército português, após a invasão de Portugal 

pelas forças de Napoleão. Na verdade, o oficial inglês a comandar o primeiro bombardeio feito 

com as armas a Congreve (contra Bolougne na França), o capitão da marinha real inglesa, Sidney 

Smith, logo tentaria interessar o governo na nova arma. Para isto, ele tinha uma boa chance, pois 

era apreciado pelo príncipe regente, o futuro D. João VI, pois Smith tinha comandado a escolta 

do comboio da família real vindo de Portugal e tinha preparado a parte naval da expedição anglo-

brasileira contra Caiena. 

De acordo com De Castro (2002), Sidney Smith arranjou uma demonstração dos 

artefatos de Congreve para o Príncipe Regente na Quinta da Boa Vista, em 1809, mas o 

comportamento errático da arma – ainda em desenvolvimento naquele ano – não era muito de 

feição a criar confiança. No caso da experiência perante o príncipe regente, o foguete fez uma 

curva de 180 graus, vindo a explodir debaixo da janela de D. João. Cremos que, tendo em vista 

este resultado, é bem compreensível a resistência de D. João em adotar a nova – e errática – arma, 

mesmo com Smith se oferecendo para realizar novas demonstrações. 

Mas o sucesso dos foguetes de guerra viria a ser assegurado, na Europa, com o 
bombardeio e destruição de Copenhague em 1807, onde os foguetes tiveram uma participação 
notável, e com a batalha de Leipzig (1813), onde uma bateria inglesa de foguetes a Congreve, sob 
                                                 
7 - Travada em 3 de fevereiro de 1852, foi o marco da derrota de Juan Manuel 
Rosas, ditador da Argentina, diante das forças aliadas compostas de 
brasileiros, uruguaios e revoltosos argentinos.Rosas tinha planos para anexar 
Uruguai, Paraguai e Sul do Brasil, reconstituindo o Vice-Reino do Prata. Para 
isso já colocara no poder no Uruguai o seu preposto Manoel Oribe, apenas 
Montevidéu, sitiada, resistia. 
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o comando do rei sueco desbaratou toda um brigada de infantaria francesa (2.500 homens), 
fazendo com que esta se rendesse. 

 Fig.04 - Imagem do livro de Congreve, Details of the Rocket System (1814), mostrando o fogo de 
uma bateria inglesa contra um regimento de Cavalaria Francês nas Guerras Napoleônicas. (Fonte: 
Revista da UFJF-MG, jun/jul 2002)  
 

Passado o período de turbulências internas, devido às sucessivas batalhas ligadas 
ao período colonial, o exército tem a possibilidade de se dedicar à criação dos elementos que 
darão origem ao Exército verdadeiramente moderno, livre dos empecilhos ligados ao seu passado 
Colonial. Essa oportunidade que surgiu em um momento complicado, pois a Revolução Industrial 
finalmente tinha iniciado a apresentar resultados do ponto de vista da tecnologia militar, e 
começaram a surgir novos e revolucionários armamentos e formas de se fazer a guerra. 

 

 
Fig.05 - Gravura de 1814. Mostra a série completa dos artefatos de Congreve de cauda lateral, 
indo dos de 204 mm de calibre até os de 76,2 mm, com os diferentes tipos de granadas possíveis e 
mostrando acessórios do sistema, inclusive um facho de iluminação por pára-quedas. (Fonte: 
Revista da UFJF-MG, jun/jul 2002) 
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Esse interesse pelo desenvolvimento técnico não poderia deixar de atrair a atenção 
aos foguetes, pela relevância que eles tinham nas forças armadas de diferentes países europeus, 
assim como pelas grandes vantagens que eles teriam no Brasil, por causa das nossas condições 
locais e as necessidades do nosso exército. São estabelecidas, então, várias ações no campo 
político e econômico que levaram o Brasil, por meio dos oficiais do exército, ao domínio da 
tecnologia, não só do foguete Congreve, como também do “stickless”. 

O fato dos ingleses terem usado os “Congreve” contra os Argentinos em 1846 e 
dos artefatos terem sido adquiridos pelos nossos vizinhos, certamente foi um dos fatores a aguçar 
o interesse pela arma. Assim, alguns exemplares dos então já tradicionais Congreve foram 
adquiridos para avaliação, mas o Exército não se restringiu a isso. Em 1850, o filho de William 
Halle esteve no Rio de Janeiro, onde vendeu alguns dos novos foguetes inventados por seu pai. 
Estes eram revolucionários por dispensarem a cauda de madeira que estabilizava aqueles usados 
até então. O curso do projétil era mantido pela rotação do mesmo, causada por orifícios oblíquos 
na culatra, por onde parte dos gases escapava. 

Na época, o interesse pelo assunto foi tal que o Ministro da Guerra decidiu montar 
uma fábrica para produzir os artefatos no País, organizando a "oficina de foguetes" no Campinho 
(Rio de Janeiro), contratando um especialista estrangeiro e designando oficiais para instalar a 
nova fábrica e adquirir para o Brasil a tecnologia de fabricação. Curiosamente, o "especialista" 
alemão não foi feliz em seus trabalhos. O resultado final das pesquisas ficou a cargo dos oficiais 
da nossa artilharia, originalmente designados como aprendizes, mas que conseguiram superar as 
dificuldades para dominar a nova técnica.8 O sucesso foi tanto que em 1860 a oficina técnica do 
exército foi oficialmente elevada ao grau de Laboratório Pirotécnico, passando a ser, não uma 
simples fábrica, mas também um dos braços da pesquisa do Exército.  

 

 
Fig.06 - Réplica de estativa modelo Brasileiro de 1872, hoje no acervo do museu Mallet/3o Grupo de 
Artilharia de Campanha. Esta estativa foi projetada no Campinho, tendo em vista as experiências 
adquiridas na Guerra do Paraguai. (Fonte: Foto gentilmente cedida pelo Cel Luiz Roberto 
Milanello, diretor do Museu) 

 

                                                 
8 Esses foguetes “Hales”  foram decisivos  na batalha de Montes Caseros, na luta contra o ditador 
ROSAS pela libertação do Uruguai. Campanha realizada em 1852. 
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De 1876 em diante, os foguetes de guerra praticamente desaparecem dos 

documentos oficiais brasileiros. Não existe, ao que parece, uma justificativa plausível para o fato 

de o Brasil ter parado a fabricação desses foguetes, a não ser o avanço da diplomacia entre os 

povos da América do Sul e os acordos pacifistas provenientes do progresso entre essas 

conversações. Permanecendo apenas os de sinalização, ainda fabricados pelo Exército na década 

de 1930, pois eram um dos poucos meios de comunicação à longa distância. Eficiente, numa 

época em que os rádios não eram leves o suficiente para acompanharem as tropas na linha de 

frente. 

 

 
Fig.07 - Gravura mostrando três dos principais tipos de artefatos pirotécnicos usados no Brasil 
no passado: ao fundo, um foguete de sinalização, do tipo usado até pouco antes da Segunda Guerra. 
No centro um foguete de Boxer, de cauda central, adotado no Brasil em 1868 e que viria a 
substituir todos os outros em uso até então. Na frente um foguete de Halle, sem cauda. (Fonte: 
Artigo do Prof. CASTRO “O Exército e a Pesquisa Aeroespacial: 150 anos de Aventura”; disponível 
em: www.ufjf.edu.br/defesa) 
 

Com a Segunda Guerra Mundial surgiu um novo interesse mundial no assunto, 

pois os alemães tinham demonstrado com as V-2 a possibilidade real do emprego dos foguetes 

para atingir alvos a centenas de quilômetros. Isso, além dos evidentes usos militares, abriu a 

possibilidade da pesquisa espacial e houve uma disputa em diversos países para acompanhar os 
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desenvolvimentos nessa área, especialmente entre os soviéticos e os norte-americanos, 

envolvidos na “corrida espacial”. 

 

5.3  O Programa espacial brasileiro 

A maior parte dos autores (Janvrot, 2005 – Motta, 2002) colocam que a origem do 

atual programa espacial brasileiro estaria nos atos presidenciais de 1961, que criariam as raízes 

dessa pesquisa, basicamente na Aeronáutica. Entretanto, como já foi dito, outros pesquisadores 

que conhecem a atividade do IME (Instituto Militar de Engenharia) colocam como a data 

marcante da entrada do Brasil no campo de pesquisas aeroespaciais o lançamento de um foguete 

de dois estágios da Escola Técnica do Exército em 19 de fevereiro de 1957, com o alcance de 30 

quilômetros, com a curiosidade que a plataforma de lançamento deste era um reparo de canhão de 

88 mm antiaéreo, reaproveitado (De CASTRO, 2002).   

Seja de uma forma ou de outra, o fato é que o Brasil tem hoje, sob a coordenação, 

em conjunto, da Agência Espacial Brasileira (AEB) e do Comando da Aeronáutica (COMAER) 

um programa espacial calcado em larga experiência na área dessas ciências. Seja para fins de 

pesquisas da atmosfera superior (família sonda – foguetes suborbitais), como para fins de 

pesquisas fora da atmosfera e lançamento de satélites (projeto VLS – foguetes orbitais 

satelizadores), seja ainda para fins bélicos de interesse de defesa nacional (míssil “piranha”, 

totalmente desenvolvido com tecnologia nacional, pelo IAE - Instituto de Aeronáutica e Espaço). 

 

 5.3.1 A evolução do projeto espacial brasileiro 

O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer as imensas potencialidades da 

atividade espacial, apenas quatro anos após o histórico lançamento do primeiro satélite 

artificial, pela antiga União Soviética.  O Sputnik 1, uma esfera de alumínio com menos de 50 

cm de diâmetro e quatro antenas que transmitiam, ininterruptamente, sinais de rádio para a 

Terra. O Sputinik 1 levou instrumentos para medir a temperatura e a densidade da alta 

atmosfera e nos enviou esses dados por 21 dias, até que suas baterias se esgotaram. Depois de 

passar 96 dias em órbita, reentrou na atmosfera e incendiou-se, devido ao atrito com os gases.  

Em 1960, o presidente Jânio Quadros estabeleceu uma comissão que objetivava 

a elaboração de um programa nacional para a exploração espacial. Em decorrência destes 

trabalhos, em agosto de 1961 formou-se o Grupo de Organização da Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais (GOCNAE), funcionando em São José dos Campos (São Paulo) 
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(JANVROT, 2005). Seus pesquisadores participavam de projetos internacionais nas áreas de 

astronomia, geodésia, geomagnetismo e meteorologia.  

O GOCNAE que mais tarde veio a se chamar GETEPE (Grupo Executivo e de 

Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais) deixou a cena com o surgimento, em abril de 1971, 

do Instituto de Pesquisas Espaciais (IPE), atualmente denominado Instituto de Aeronáutica e 

Espaço (IAE), órgão integrante da estrutura do Comando Tático Aeroespacial (CTA).  

Desde a criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), atual Comando 

Técnico Aeroespacial, em 1946, o País vem acompanhando os progressos internacionais no 

setor aeroespacial. Com a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), passou-se a 

dispor de uma instituição plenamente capacitada à formação de recursos humanos altamente 

qualificados em áreas de tecnologia de ponta. O CTA, por meio do ITA e do Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE), desempenhou uma função essencial na consolidação do programa 

espacial brasileiro.  

 

  5.3.2  Surge um campo de lançamento: a “Barreira do Inferno” 

Já em 1965, era lançado, pela primeira vez, em território nacional, um foguete 

Nike-Apache (de fabricação norte-americana), a partir do Centro de Lançamento da Barreira 

do Inferno (CLBI), em Natal, órgão do então Ministério da Aeronáutica. Até hoje, este Centro 

já efetuou mais de dois mil e setecentos lançamentos de engenhos espaciais, e atua como uma 

das estações rastreadoras dos foguetes Ariane, da Agência Espacial Européia (ESA). Na 

ocasião, Natal foi escolhida para sediar o centro de lançamento pelas características físicas 

existentes (próximo ao equador, grande área marítima, ventos mais ou menos constantes, 

pouca precipitação e de forma regular e os obstáculos naturais que protegiam as instalações de 

possíveis invasores; as falésias vermelhas que deram nome à praia onde se instalou o Centro - 

BARREIRA DO INFERNO), sendo levada também em consideração a infra-estrutura já 

oferecida pela cidade àquela época. 

No início dos anos 80, devido à expansão urbana, o CLBI passava a não atender 

mais a proposta de lançamentos de grandes veículos e com isso foi implantado, no Maranhão, 

o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Abre-se, então, uma nova base de lançamento de 

foguetes, visando a operacionalização do VLS-1, ambos sob a responsabilidade do Comando 

da Aeronáutica. Mas nem por isso o CLBI encerrou as suas atividades, continuando, até hoje, 
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executando a missão de lançamento de foguetes suborbitais para experimentos científicos, 

como também, testes com artefatos do interesse do Comando da Aeronáutica. 

 

 
 

 

5.4  Foguetes brasileiros – a família Sonda e o VLS 

Na década de 60, o Ministério da Aeronáutica, com o Grupo Executivo de 

Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais (GETEPE), iniciou seu programa de construção de 

foguetes. O GETEPE tinha como finalidade escolher e construir um campo de lançamento de 

foguetes, preparar equipes especializadas em lançamento e estabelecer programas de 

sondagem meteorológicas e ionosféricas em cooperação com instituições estrangeiras. A partir 

deste programa, surgiu a família de foguetes de sondagem Sonda (I ao IV) que se constituiu, 

mais tarde, na base do Veículo Lançador de Satélites (VLS), cuja finalidade é a colocação de 

satélites em órbita. O vôo do primeiro protótipo do VLS-1 ocorreu em novembro de 1997, sem 

o sucesso esperado. O segundo, em 1999 também teve de ser destruído, pois a falha em um dos 

motores desviou o veículo de sua trajetória, tendo que ser destruído momentos após a 

decolagem. O terceiro, em agosto de 2003, acidentou-se na véspera do lançamento, sofrendo 

uma ignição espontânea em um dos motores de propulsão, provocando um incêndio que 

ocasionou a morte de 21 técnicos e cientistas que trabalhavam no projeto. Foi a maior perda 

material e, em termos de conhecimento científico, sendo o único acidente com vidas, de todo o 

projeto espacial brasileiro.  

Após o sinistro ocorrido em 2003, todo o projeto VLS foi reavaliado e 

reestruturado, sendo ativado o projeto “Cruzeiro do Sul”, constando de uma família de três 

tipos de lançadores, de acordo com o PNAE (Programa Nacional de Atividades Espaciais), 

agenda com todos os eventos previstos para acontecer entre 2005 e 2014 e que têm por 

Fig. 08 - Vista do Portão de entrada 
do CLBI, situado à rodovia RN 063 km 
11 (rota do Sol), entre Ponta Negra 
e Pirangi. Além de manter as suas 
atividades em pleno funcionamento, a 
Barreira do Inferno tornou-se um 
ícone do turismo Potiguar, sendo 
parada obrigatória para os turistas 
que visitam a cidade de Natal. 
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objetivo capacitar o país para desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de 

problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida, por meio da geração de riqueza e oferta de empregos, do aprimoramento 

científico, da ampliação da consciência sobre o território e melhor percepção das condições 

ambientais. 

O projeto constitui-se de lançadores de pequeno, médio e grande porte, sendo 

composto pelo VLS-1, veículo da classe de lançadores de pequenos satélites, capaz de lançar 

de 100 a 350 kg, em altitudes de duzentos a mil quilômetros. O processo de qualificação em 

vôo deste veículo teve início com o lançamento do primeiro protótipo em 2 de novembro de 

1997, seguido de mais dois protótipos entre 1999 e 2003, quando ocorreu o grave acidente na 

terceira tentativa de lançamento. Atualmente, o VLS-1 está em fase de revisão, com previsão 

de lançamento do quarto protótipo para 2007. 

Encontra-se também, em fase de estudos, uma versão aperfeiçoada (upgrade) do 

VLS-1, denominada VLS-1B, com utilização de combustível líquido em seu terceiro estágio, 

possibilitando a injeção de satélites pesando até 800kg, em órbita baixa – de até 750km.  

O desenvolvimento de veículos de médio porte visa, em uma primeira fase, a 

satelização em órbitas baixas e, subsequentemente, em órbitas média e de grande transferência 

geoestacionária para, de forma harmônica, atender ao programa de satélites também previsto 

no PNAE. Para garantir a competitividade do veículo de médio porte, denominado VLS-2, o 

projeto deverá satisfazer alguns requisitos essenciais, que incluem: flexibilidade para realizar 

diferentes missões; baixos custos de desenvolvimento, produção e operação; curto período de 

desenvolvimento; alta confiabilidade; segurança para lançamento em todo espectro de 

inclinações; utilização preferencial de propelentes não-tóxicos e possibilidade de evolução 

para um veículo de maior porte. 

 Este veículo encontra-se em fase de estudos com previsão de utilização 

de combustível líquido em todos os seus estágios, podendo utilizar combustível sólido nos 

propulsores auxiliares (boosters) do primeiro estágio, de modo a colocar cargas úteis variando 

de 1.700 a 2.200kg em órbita geoestacionária – GEO de 36.000km. 

O veiculo de grande porte, VLS-3, encontra-se, igualmente, em fase de estudos, 

com previsão de utilização de combustível líquido em todos os seus estágios, de modo a atingir 
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uma capacidade de injeção em órbita geoestacionária, de cargas úteis acima de 2.220kg 

podendo atingir até 4 toneladas.9 Quadro 6 

 

Quadro 6 - Calendário de lançamento dos veículos nacionais10 

Ano Veiculo Carga útil 

2007 VLS-1 EQUARS 

2008 VLS-1B SSR-1 

2009 VLS-1 MIRAX 

2010 VLS-1B GPM 

2011 VLS-2 GEO-1 

2011-2012 VLS-1 Satélite Científico – 1 

2013 VLS-1 Satélite Científico – 2 

2014 VLS-2 GEO-2 

 

 

 5.4.1 A coordenação do programa  

No início da década de 70, foi criada a Comissão Brasileira de Atividades 

Espaciais (COBAE) - órgão vinculado ao Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) - com o 

objetivo de coordenar e acompanhar a execução do programa espacial (JANVROT, 2005). Tal 

papel coordenador, em fevereiro de 1994, foi transferido à Agência Espacial Brasileira (AEB). 

A criação da AEB representa uma mudança na orientação governamental, ao instituir um 

órgão de coordenação central do programa espacial, subordinado diretamente à Presidência da 

República – atualmente ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  

 

 5.4.2 A missão espacial completa brasileira - MECB – e o satélite brasileiro 

A aprovação, em 1980, da Missão Espacial Completa Brasileira (MECB) - que 

previa o desenvolvimento e construção de satélites nacionais para coleta de dados e 

sensoriamento remoto, colocados em órbita por um veículo lançador nacional, a partir de um 

centro nacional de lançamentos - constituiu-se em acontecimento fundamental ao efetivo 

desenvolvimento de nossas atividades espaciais.  

                                                 
9  - Fonte Programa nacional de Atividades Espaciais da AEB. 
10 - Fonte Programa nacional de Atividades Espaciais da AEB. 
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Em fevereiro de 1993, o primeiro satélite artificial nacional é colocado em 

órbita, através do foguete norte-americano Pegasus. O Satélite de Coleta de Dados -1 (SCD-1), 

ainda operacional, tem como meta a coleta de dados ambientais originados em território 

nacional, sendo controlado pelo INPE. O SCD-1 representa a consolidação de um dos 

objetivos da MECB. 

 

 

5.5  International Space Station - ISS  

A participação brasileira no programa da International Space Station - ISS ou 

Estação Espacial Internacional - EEI, como é chamada pelos brasileiros, irá possibilitar que 

universidades e centros de pesquisa brasileiros realizem experimentos científicos avançados 

beneficiando-se do ambiente de micro-gravidade. A Agencia Espacial Brasileira (AEB) e a 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), coordenaram a seleção dos experimentos brasileiros a 

serem embarcados na EEI. A gerência do programa e o desenvolvimento dos equipamentos a 

serem embarcadas na EEI estarão sob a responsabilidade do INPE.  

Em construção desde 1998, a Estação Espacial Internacional é fruto de um 

esforço conjunto de vários países que lideram, mundialmente, a pesquisa e as atividades 

comerciais na área espacial. Consiste da montagem de vários módulos, construídos em 

separado, que estão sendo levados ao espaço em 43 viagens dos ônibus espaciais americanos 

"Space Shuttle", do europeu Ariane-V, cujo rastreio e trajetografia são obtidos com a 

participação do CLBI, do russo Soyuz e do japonês H-IIA. Segundo o calendário internacional, 

a estação estará pronta até o ano de 2006. 

Totalmente montada, a estação possuirá o tamanho 110m x 75m e orbitará a Terra 

a 400km de altitude média. Painéis fotovoltaicos captarão a energia solar para armazenamento 

em baterias. Este sistema é atualmente bastante usado em satélites e diminui muito a necessidade 

de energia extra da estação.  

Os principais módulos serão os módulos experimentais e os módulos de 

habitação. Este será construí do por Estados Unidos, Europa e Japão. 
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5.5.1 Participação do Brasil na EEI  

Com a participação brasileira na estação alguns direitos são garantidos. Os 

números abaixo, que podem parecer pequenos, têm que ser lidos levando-se em conta que um 

grande número de países também usará estes equipamentos.  

1. Direito de enviar cargas de até 130kg ao espaço utilizando os ônibus 

espaciais americanos. Estas cargas comumente são satélites e experimentos para 

serem embarcados na EEI. 

2. Utilização da janela de observação da EEI por 18 minutos a cada dia. 

 3. Utilização das bandejas de experimentos em ambiente externo na EEI. 

4. Recrutamento de um tripulante brasileiro junto a NASA, para trabalho na EEI. 

(O 1º astronauta brasileiro – Marcos César Pontes – deverá realizar o seu primeiro 

vôo ao espaço em março de 2006 a bordo do foguete Soyuz - russo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Influência no ensino e interação com órgãos educacionais 

Todos esses aspectos contribuem, de maneira marcante, no processo de ensino das 

ciências e podem enriquecer sobremaneira a prática pedagógica, não apenas nas disciplinas 

ligadas às ciências naturais, como também naquelas de caráter histórico, geográfico, político e 

social. 

  A tecnologia dos foguetes, no passado, ao lado de outros projetos, como o de 

desenvolvimento da aeronáutica, foi responsável pela criação de uns dos institutos mais 

respeitados no Brasil e no mundo o ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) que faz parte do 

complexo do CTA (Centro Tecnológico Aeroespacial) em São José dos Campos – SP. Hoje, essa 

 

Fig.09 – Ao centro, Marcos César 
Pontes, piloto da FAB, primeiro 
astronauta brasileiro, que fará parte 
da tripulação de missão programada 
para ir ao espaço no 1ºsemestre de 
2006, à bordo de foguete russo SOYUS. 
Com ele seguirão cerca de dez 
experimentos das mais diversas áreas 
do conhecimento, a fim de serem 
submetidos a ambiente de micro 
gravidade. 
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interação Astronáutica, Ciências Espaciais e Escola já rendeu alguns bons frutos como o 

desenvolvido pela UnB (Universidade de Brasília) em Parceria com a PUC/Rio (Pontifícia 

Universidade Católica) e o próprio ITA , que consiste na construção de um foguete híbrido, ou 

seja, com combustível sólido e líquido à base de parafina e NO2 (óxido nitroso), já sendo lançado 

dois protótipos com sucesso (apogeu em torno de 5.000m) com lançamento de um protótipo 

maior para este ano de 2006, com expectativa de apogeu em torno dos 20 quilômetros como 

afirma o Prof. Dr. Carlos Gurgel, responsável pelo projeto e pela área de pesquisa tecnológica da 

UnB.  

Outras universidades também estão investindo nesse tipo de atividade, como é o 

caso da UFRN que mantém, há vários anos, uma parceria com o INPE/CTA/CLBI para pesquisas 

de “bolhas de plasma”, na ionosfera as quais prejudicam sensivelmente as comunicações de rádio 

e as transmissões, via satélite, na zona do equador magnético (BORBA, 1999). A UNOPAR 

(Universidade do Norte do Paraná) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina), a exemplo da 

UFRN também mantêm acordos de pesquisa com o CTA/INPE para embarcar experimentos 

realizados por um grupo de estudantes de Engenharia Elétrica e Física formado pelas duas 

instituições, que está se preparando para conquistar o espaço. Eles desenvolveram o Unosat, um 

pequeno satélite construído a partir de um projeto didático que visa colocar em prática as teorias 

aprendidas em sala de aula. O satélite é parte do projeto “Space”, um programa de pesquisa 

aeroespacial científico e educativo mantido pela UNOPAR. Segundo o coordenador da iniciativa 

e professor do curso de engenharia elétrica da instituição, Fernando Stancato, “a idéia é 

aproveitar as características da tecnologia aeroespacial - que envolve diversas áreas da Física e da 

Engenharia - para fazer com que os alunos elaborem novos projetos, construam, testem e o 

coloquem em operação”.(Stancato, 2003)  

  Segundo Stancato (2003) também foi desenvolvida pelo grupo uma página na 

Internet que disponibilizará um banco de dados que mostrará todos as informações do Unosat e 

um gráfico que vai indicar onde ele se encontra naquele momento. "As informações 

disponibilizadas serão úteis para engenheiros que pesquisam sobre materiais que compõem 

tecnologias aeroespaciais" (Idem, 2003)  

  Depois do sucesso entre os universitários, a UNOPAR (Idem, idem, 2003) estuda 

agora a possibilidade do projeto virar um curso de extensão, no qual serão apresentados à 

comunidade os segredos das tecnologias que possibilitam a rapidez na comunicação global. 

“Telefones, televisões, Internet e rádio, que utilizam os satélites para transmissão de seus dados”. 
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Pretende também que estes cursos possam ser aplicados em escolas de Ensino Médio e 

Fundamental. "Queremos aproveitar a curiosidade que os estudantes têm com relação à 

tecnologia aeroespacial para deixar as aulas de Física mais dinâmicas e também, mostrar a eles 

que existe uma área no Brasil que ainda engatinha mas tem um enorme potencial", ressalta 

Stancato.  

  Além dos projetos citados alguns professores já trabalham em suas turmas, embora 

que esporadicamente, as Ciências Espaciais como “mote” para tornar suas aulas mais atrativas. 

Viagens interplanetárias e exploração espacial podem ser transformadas em aulas fascinantes. O 

tema pode ser aproveitado para mostrar e discutir o panorama das conquistas espaciais nas 

últimas duas décadas e traçar um perfil dos avanços tecnológicos que elas trazem como 

subproduto. Sobre esse assunto vale a pena consultar obras como “A ASTRONÁUTICA”, do 

pioneiro da divulgação científica no Brasil Prof. Rômulo Argentiére (1957).  

 

 5.6.1  A tecnologia espacial no Brasil e o ensino 

  Uma boa iniciativa, além das atividades desenvolvidas no INPE e CTA, como os 

foguetes da família SONDA e o VLS, já citados e que vem unir estas Ciências ao ensino, numa 

tentativa de disseminar e popularizar essa atividade, é o programa “AEB Escola”, que se encontra 

disponível no site da Instituição na Internet no endereço: www.aeb.gov.br e que declara: 

“As ações do Programa AEB Escola, estão voltadas para a 
validação de suas atividades e criação de um modelo de 
disseminação que seja aplicável e esteja disponível aos centros 
educacionais do Distrito Federal e do país que se interessem pela 
iniciativa. Planejamos desenvolver produtos de cunho educacional 
como material didático, módulos interativos para realização de 
experimentos e uma relação de desafios e problemas”. 
 

  A agência, ligada estruturalmente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também 

mantêm equipes técnicas e pedagógicas que vêm trabalhando, em conjunto com os professores 

dos Centros Educacionais de Brasília, na formulação de metodologias e estratégias de ação, 

voltadas aos quatro temas que estão sendo abordados numa primeira fase, quais sejam: 

"Astrono mia e Ciências Espaciais", "Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Meio Ambiente", 

"Sensoriamento Remoto e Ciências Ambientais" e "Satélites, Veículos Lançadores e Centros de 

Lançamento".  

  Para auxiliar os docentes na elaboração de metodologias para inserção de tais 

temas nas atividades em sala de aula, o Programa oferece cursos, palestras e oficinas para 
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professores. Ao investir no professor, o aluno estará sendo beneficiado tendo em vista o interesse 

que a área espacial naturalmente desperta, contribuindo para que o prazer esteja presente no 

processo ensino-aprendizagem. 

  O projeto tem também por finalidade auxiliar no fortalecimento de uma cultura do 

saber que possibilite ao país responder à sua capacidade transformadora de modificar, para 

melhor, sua realidade, por meio da integração entre a comunidade escolar e as ações brasileiras 

no campo espacial, capacitação de professores e intercâmbio entre escolas, universidades, centros 

e institutos de pesquisa.  

E para finalizar, não poderíamos deixar de mencionar uma das experiências mais 

interessantes e de grande sucesso que une com clareza, objetividade e alegria, as Ciências 

Espaciais com a arte do ensino. Trata-se do portal na Internet “NASA KIDS” Espaço destinado 

pela NASA às crianças, permitindo- lhes uma introdução ao estudo dos astros e do espaço de uma 

forma divertida e descomplicada. Disponibiliza ainda quebra-cabeças, desenhos para colorir e 

sons do espaço para “download”, com jogos incríveis, animações e informações sobre 

astronautas, foguetes e o nosso planeta. E ainda faz incursões no espaço sideral, fazendo uma 

viagem à bordo de uma espaçonave pelos planetas do sistema solar. 

É uma ferramenta de ensino de real valor e que com direcionamento do professor 

pode ser de extrema utilidade para o incremento das aulas de Ciências e de Física.  
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6.  EXPERIÊNCIA PILOTO: ANÁLISE DO CURSO DE 
EXTENSÃO 

 
Durante o curso de extensão “A Mecânica dos Foguetes”, oferecido aos 

professores durante três semanas (encontros aos sábados) com carga horária de 12 horas, notou-

se uma grande movimentação e muito entusiasmo, apesar de, devido ao encerramento do ano 

letivo, a maioria dos professores estarem assoberbados com outras atividades. Mas isso não foi 

empecilho suficiente que pudesse prejudicar a qualidade e o empenho dos alunos (professores, 

alunos do curso de graduação e do mestrado em Ensino de Física) interessadíssimos, nem 

parecendo que estavam em término de temporada, onde, geralmente, todos se sentem exaustos e 

ansiosos pelas férias. A clientela era composta, na sua maioria, por professores da área de Física, 

permeada com a da Química, da Engenharia Mecânica e uma aluna da área de Psicologia (que faz 

mestrado em ensino de Ciências e Astronomia).Quadro 7 

 

Quadro 7 – Perfil dos cursistas 

Clientela do curso de extensão 

Quantidade Área Nível 

10 Física Graduação 

02 Física Professor 

02 Química Graduação 

01 Engª Mecânica Professor (Doutorando) 

01 Psicologia Professora (mestranda) 

 

  Os encontros foram estruturados em três etapas, sendo a primeira destinada a 

debates teóricos e experimentos sobre o funcionamento dos foguetes onde foram discutidas as 

leis de Newton, quantidade de movimento, momento linear e angular e foi apresentado um 

pequeno histórico sobre foguetes e o desenvolvimento do PEB (Programa Espacial Brasileiro) e 

sua importância nos cenários: nacional e internacional. A segunda etapa foi destinada à parte 

prática, com a turma dividida em quatro grupos, sendo que cada grupo construiu, pressurizou e 

lançou o seu foguete a partir de uma plataforma mó vel, montada em um bosque próximo ao 

campo de futebol, em virtude do vento, no dia, está relativamente forte, variando entre 6 e 8m/s - 

escala “Beuford” – em que a direção e velocidade do vento é estimada, observando a tremulação 
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das folhas de árvores, bandeiras, birutas e etc. – (BLAIR, 1964) e aquele local oferecer as 

melhores condições de segurança. O desempenho dos foguetes, relatado no quadro abaixo, foi 

considerado excelente pelos participantes, que, em clima de festa e conforme a tradição, 

“batizaram" os seus foguetes, com nomes ligados à pesquisa espacial. Quadro 8 

 

Quadro 8 - Desempenho dos Foguetes.  

Grupo Nome do 
Foguete 

Azimute 
(âng.horiz. 
Lançamento) 

Tempo 
Ät(s) 

V.Inic.  
[Vo (m/s)] 

Altura para 
o Ät (m) 
 

P.Impacto  - Dist. 
hor. (m) calculada 

Dis.hor.me
dida (m)  

1 Caça 
Fantasma  

80° 0,10 32,5  3,2 36,1 39,5 

2 Soyos 
Mossoró 

85°  
0,10 

35,4 3,5 22,9 25,2 

3  
Brasil-1 

75° 0,10 30,0 3,0 45,9 48,0 

4  
Natal -1 

80° 0,10 30,5 3.0 31,8 35,4 

 
   

  Ainda foi lançado um outro foguete com uma provocação. Qual o comportamento 

(atitude/desempenho) do Foguete se deslocarmos o seu CG (centro de gravidade) da parte frontal, 

ou seja, deixando-o livre? (no lançamento de foguetes é imprescindível que o CG se mantenha 

entre o bordo de ataque – onde atua a força de arrasto – e o CP – centro de pressão, para evitar 

que o movimento de precessão cause instabilidade e o foguete perca a trajetória e orientação de 

vôo). O que se observou foi que este foguete teve uma trajetória nominal, totalmente diferente 

dos anteriores, fazendo um semicírculo, após o lançamento e impactando atrás da base de 

lançamento, com trajetória totalmente contrária ao esperado. Essa experiência provocou vários 

comentários, enriquecendo os debates e corroborando a teoria de que, às vezes, se aprende mais 

quando o experimento sai errado, ou melhor, em desacordo com o resultado esperado. 

 Para análise da imagem do lançamento foi utilizando o software SAM (Sistema 

para Análise de Movimentos), Figura 10. Tal software foi desenvolvido pelo bolsista do CNPq 

Edson Minatel, em 1998, no projeto EDUCAR, apoiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), a partir da proposta do coordenador do projeto Prof. Dietrich 

Schiel. Em 2002, o projeto sofreu um aperfeiçoamento pelo engº Luiz Gilberto de O. Messias. 

 Podemos notar que não há diferença significativa entre as distâncias medidas e as 

calculadas, tomando por base as imagens capturadas pelo soft SAM. Gráfico 5.  
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Gráfico de Comparação entre as distâncias: calculada x medida   
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Gráfico 05 

  

 O programa consiste, basicamente, em filmar o lançamento, com uma câmera de 

vídeo comum em VHF, para registro do movimento, e após fazer a captura da imagem para o 

computador (digitalização da imagem). Em seguida, utiliza-se o software SAM para fazer a 

análise quantitativa deste movimento que envolve conceitos de Mecânica Gráfica. O projeto está 

sendo desenvolvido com o apoio da FAPESP em parceria com quatro escolas públicas estaduais: 

E.E Álvaro Guião - São Carlos; E.E Juliano Neto; E.E Thomas Watelly - Ribeirão Preto; E.E 

Cândido Portinari – Batatais. O arquivo do software SAM está disponível, gratuitamente, para 

fins educacionais, sendo vedada a utilização com interesses comerciais, no site: 

(http://www.cdcc.sc.usp.br) 
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 Quadro 9: Posição do foguete em função do tempo soft SAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIÇÃO (marcada com +) TEMPO (s) 

P. 1 0,00 

P.2 0,04 

P.3 0,08 

P.4 0,12 

P.5 0,16 

P.6 0,2 

P.7 0,24 

P.8 0,28 

P.9 0,32 

P.10 0,36 

Dados obtidos com o auxílio 
do software SAM (Sistema 
para Análise de 
Movimentos). Tal software 
foi desenvolvido pelo 
bolsista do CNPq Edson 
Minatel, em 1998, no 
projeto EDUCADR – FAPESP. 

Fig.10 Artefato (foguete d’água) lançado na fase de testes do 
material e de ajustes do “soft” SAM (Sistema de Análise de 
Movimentos) para cálculos da posição do foguete em função do tempo. 
Campus da UFRN. Fonte: autor 
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 Considerando a equação horária/vertical, sendo Y = V0 (sem è) t–(g.t2)/2, onde Y 

é o espaço percorrido, V0 a velocidade inicial, t o tempo decorrido e g o valor da aceleração da 

gravidade, podemos extrair sem, dificuldades, o valor da velocidade inicial, lembrando que Y 

(componente vertical) é obtida a partir de Sen è = Cateto oposto (Y) /hitopenusa (H). 

 O alcance do projétil pode ser obtido utilizando a seguinte equação:  

 A = (V0
2 sen 2è)/g . Desse modo: 

 

 

 

 

 

6.1   Material elaborado durante o curso   

  Como “herança” do curso foram elaborados os seguintes materiais que passarão a 

estar disponíveis para qualquer professor que se interesse pela metodologia: plataforma de 

lançamento, modelo de foguete construído por garrafas PET, CD interativo constado de apostila 

completa sobre a “Mecânica dos Foguetes”, englobando os principais conceitos da Mecânica 

Clássica e alguns tópicos da Física Moderna, apresentações das palestras ministradas durante o 

curso, joguinhos interativos para cálculo da distância da Terra aos planetas e ao Sol. Simulação 

do que ocorre com a Lei da relatividade restrita, filmes digitalizados, documentando os 

lançamentos dos foguetes pelos alunos, fotos, esquemas e demais documentos elaborados durante 

as atividades.  

 

 

 

 

Ângulo de lançamento Velocidade Inicial Alcance 

50º Aprox. 27 m/s Aprox. 70m 
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Fig. 11 – Curso “A Mecânica dos Foguetes” – Departamento de Física da UFRN e pesquisa de mestrado. Seqüência 
de imagens, instante do lançamento (sistema de massas variáveis, quase toda a massa de água é expelida no instante 
seguinte ao desacoplamento – quadro 2). Fonte: autor. 
   

  O mini-curso foi encerrado com uma visita a um verdadeiro centro de lançamento, 

o CLBI, onde os alunos puderam observar “in loco” as atribuições e atividades ali desenvolvidas. 

Durante a visita, oi ministrada uma palestra por um dos engenheiros do Centro sobre a parte 

técnico-operacional e sobre a importância no contexto social e político, na medida em que 

contribui para a criação de tecnologia de ponta e geração de riqueza para todos brasileiros, como 

também, a questão da defesa e segurança nacional, na manutenção da nossa soberania. No 

CCESP (Centro Cultural Espacial) daquela Ins tituição os alunos puderam examinar réplicas e 

maquetes de foguetes, como o “NIKE APACHE”, primeiro foguete a ser lançado a partir de solo 

brasileiro em 13 de dezembro de 1965, dois meses após a inauguração do CLBI (12/10/1965), 

como também a família “SONDA” do I ao III, entre outros. Conheceram também artefatos de 

aplicação militar, como o míssil “PIRANHA”, totalmente desenvolvido com tecnologia nacional 
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e que procura o alvo seguindo o fluxo da radiação eletromagnética, na freqüência da faixa de 

onda infravermelha.  

  Na área de informática alguns ficaram impressionados com os primeiros 

computadores (da década de setenta) e o seu “modos operandi” de gravação em fita magnética e, 

também, dos disquetes rígidos e flexíveis, ainda utilizados no início da década passada. Em clima 

descontraído, foram levados à reflexão de como as “coisas” evoluem rápido no campo da 

tecnologia de informação, informática e aeroespacial, mostrando a necessidade de maiores ações 

no âmbito da educação e da pesquisa a fim de que se possa desenvolver um bom trabalho na área 

da ciência e tecnologia, fortalecendo as Universidades e Instituições de pesquisa, para que um dia 

possamos competir, se não de igual para igual, pois os países da Europa e EUA estão muito à 

frente nesse embate, pelo menos com condições de se elaborar um trabalho de respeito e 

qualidade.   

 
   

 

 

 

 

   

  Continuando a exploração, os alunos passaram pelas plataformas de lançamento e 

conheceram os radares de rastreio e telemedidas (onde é captada e gravada toda a trajetografia – 

história - do foguete) local em que tiveram uma pequena demonstração de como os foguetes são 

monitorados desde o lançamento até o ponto de impacto, ou do posicionamento dos satélites nas 

órbitas desejadas, como é o caso do rastreio do foguete “ARIANE” lançado pela ESA (Agência 

Fig.12 - Computador utilizado 
no CLBI, na década de 1970. 
Os dados para processamento 
e armazenamento da trajeto-
grafia dos foguetes eram 
gravados em fitas magnéticas. 

 

 

 

Fig.13 e 14 - Na década de 1980, a informática 
já começava a dar sinais de rápida evolução 
tecnológica. À direita um computador de mesa que 
seria o pioneiro dos micros, ao centro um 
disquete flexível, tecnologia de ponta à época. 
O disquete foi muito bem aceito pelos usuários 
devido a vantagem de poder gravar informações e, 
em seguida levá-lo, fisicamente, a outro micro, 
ler e compartilhar os dados com outros usuários. 
Cada disquete armazenava cerca de 360Kb, o que, 
atualmente é considerado pouco, ou quase nada se 

comparado com um CD Rom, por exemplo. 
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Espacial Européia), do CSG (Centro de Lançamento Guianês) em Kourou – Guiana Francesa - e 

que é rastreado pelo CLBI. 

  Terminando a visita, o grupo ainda teve o prazer de uma excelente aula de 

Geografia, Geodésia e Folclore, sobre as famosas falésias de cor avermelhada que deram o 

exótico nome ao Centro de “Barreira do Inferno”. 

  Vale ressaltar, ainda, a freqüência maciça, nos dois primeiros encontros, apesar de, 

como já foi dito, o evento ter acontecido em final de temporada letiva e o encontro para a 

atividade prática ter se dado, justamente, no dia 24 de dezembro, sábado, véspera de natal. Foi 

realmente, surpreendente, validando a teoria sobre o grande apelo que as Ciências Espaciais 

despertam em qualquer tipo de público.  

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Público alvo 
 

Pensamos neste projeto, inicialmente, sendo dirigido às escolas de Ensino Médio e 

Fundamental, mas após a análise do desempenho e da valorização dispensada pelos professores 

que participaram do curso com alguns dos participantes nos últimos períodos do curso de 

graduação e outros da pós-graduação. Entendemos que, com pequenas adaptações, pode ser 

desenvolvido em instituições de formação em nível superior. A escolha de professores que atuam 

Fig. 15 - Na Barreira, os alunos 
tiveram a oportunidade de assistir 
a uma sondagem aerológica, para 
pesquisas do ar superior. A sonda 
colhe e transmite dados em tempo 
real, de pressão, temperatura e 
umidade, como também a direção e 
velocidade dos ventos em qualquer 
nível. Os dados de ventos são 
fatores imprescindíveis para a 
segurança das campanhas de 
lançamento de foguetes. 

Fig. 16 - Lenda e poesia: as 
famosas Falésias de cor 
avermelhada que refletem os 
raios do Sol e que deram 
nome ao Centro de “Barreira 
do Inferno” – história de 
pescadores. 
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nesses dois níveis da educação formal (Fundamental e Médio) deve-se à existência de elementos 

que permitem maior assimilação de conteúdos da área espacial pelos jovens e a possibilidade de 

contextualização de temas no conteúdo das disciplinas. Com ele pretendíamos apresentar formas 

de trabalhar a Física e as Ciências de maneira transversal e integrada com outras disciplinas, 

situando-as na cultura e no período histórico em que se desenvolveram e mostrando as vantagens 

e desvantagens voltadas para a sociedade. Procuramos fornecer ao professor idéias e maneiras de 

aprofundar e renovar o ensino, combinando reflexões teóricas com idéias práticas para a sala de 

aula, inserindo em suas práticas pedagógicas as novas tecnologias que envolvem estas Ciências, 

combinando-as com outras tecnologias apoiadas na informática e nas comunicações, como os 

sítios criados na internet para a interação e discussão dos conteúdos, durante o curso de extensão 

e que pretendemos dar continuidade, formando grupos que discutam os aspectos científicos 

dessas tecnologias e atividades a elas ligadas. Pois, em todas as etapas de uma campanha para 

lançamento, desde a construção do “envelope motor” até ao lançamento propriamente dito 

existem aspectos de física que devem ser abordados e discutidos em níveis adequados. Como 

também com as atividades e tecnologias a ela ligadas, como por exemplo, a construção dos 

satélites, cálculo das órbitas por ele habitadas, a importância destes artefatos na vida moderna, na 

economia e geração de riquezas dos países. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Da revisão bibliográfica efetuada em artigos de diversos autores (CARVAJAL e 

GÓMES MR, 2002; CAMPANARIO, 2001; MOLINÉ e PUIG, 1996; PEREZ, MONTORO, 

ALIS, CACHAPUZ e PRAIA, 2001; PÓRLAN, RIVERO, GARCIA E POZO, 1998) e 

consubstanciados na pesquisa referenciada no capítulo IV, se depreende que, alunos e professores 

distam, ainda muito, de ter uma visão da ciência que os aproxime, tanto da visão dos cientistas, 

quanto da visão epistemológica. Apesar das pesquisas realizadas pelos diferentes autores acima 

mencionados, diferenciarem-se um pouco em alguns aspectos, tendo em vista a metodologia 

aplicada e a perspectiva de tendências epistemológicas adotadas, os resultados obtidos, no geral, 

são muito parecidos e parecem estar relacionados com a visão deformada da ciência e pela 

maneira de como é transmitida pelo ensino oficial. 

O grande percentual de professores e estudantes pesquisados que assumiram uma 

posição eclética quanto aos aspectos da natureza da ciência e as suas finalidades nos leva a 

acreditar que muito ainda há de ser feito para melhorar a qualidade do ensino das ciências. As 

concepções docentes sobre a ciência seriam, pois, expressão dessa visão deformada e comum que 

nós, professores de ciências, aceitamos passiva e comodamente devido à falta de reflexão crítica 

e a uma “educação científica” que se limita ao simples transmitir de conceitos e conhecimentos 

previamente elaborados, sendo que, às vezes, ainda contribuímos para reforçar algumas 

defo rmações como aquelas que levam o aluno a crer no caráter de exatidão que a ciência parece 

supor e não do caráter investigativo e de aproximação com o contexto científico e social do 

mundo que os rodeia, tornando a sua existência mais ética soberana e autônoma (PCN Ensino 

Médio), provocando significados mais expressivos e com méritos permanentes em prol de uma 

sociedade mais justa, eqüitativa e apoiada em valores da cidadania.  

Contribuindo para esse quadro, o capitalismo, no seu esforço para racionalizar o 

“processo produtivo” de conhecimento científico, outro fator preponderante e determinante na 

conjuntura atual, rejeita todo conhecimento e experiência que não possam ser integrados no 

quadro geral e na disciplina da organização industrial (RATTNER, 1998). Por outro lado, as 

capacidades e competências que podem ser transmitidas num processo escolar formal e que são 

sancionadas por diploma concedido por uma instituição acadêmica são consideradas científicas, 

sem um critério abalizador que possa validar esses conhecimentos. 
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Além disso, o educador também sofre com a (má) formação que teve. Desde a 

escola fundamental até à graduação, ele é treinado para um aprendizado passivo - escutar para 

repetir.  

Desse modo, a imagem que os docentes têm e passam a seus alunos se distancia 

das concepções atuais da natureza da ciência e conseqüentemente de sua aprendizagem 

significativa. Daí a importância de um trabalho de esclarecimento e conscientização que permita 

aos docentes afastarem-se criticamente dessa visão deformada. De acordo com trabalho efetuado 

por Núnez e Pacheco (1997), essa questão não é unicamente um debate teórico, mas sim 

eminentemente prático.  Segundo os autores, a formação de conceitos científicos deve ser vista 

sob uma perspectiva de base teórica, porém sempre unida a aplicações práticas e contextualizada. 

Ressaltando, então, a importância de se trabalhar com projetos, o que vem unir o conhecimento 

científico à praticidade que a vida moderna e a tecnologia exigem.  

Os conceitos de ensino como mera transmissão e aprendizagem de conhecimentos 

técnicos e científicos de forma mecânica e burocrática, sem reflexão, devem ser questionados e 

revisados, no sentido de direcionar o acesso às informações necessárias, selecioná- las, saber 

articulá- las e aplicar a um determinado objetivo. Tal conceito leva implícito o objeto de estudo 

das ciências e o seu papel no contexto do ensino. 

Acreditamos que o bom professor é aquele capaz de lançar um desafio para o qual 

ele não tem resposta ainda. É o contrário do “sabe-tudo” que despeja coisas prontas. O ideal é 

buscar com o aluno a fonte e os diferentes níveis de aprofundamento. Dessa forma, ele mostra a 

metodologia do aprendizado e do próprio conhecimento científico, unindo método e conteúdo. 

 Isso nos leva de volta à maneira de como são ministrados os conteúdos. A 

tradição mais consolidada está ligada às Ciências e à sua preocupação em “explicar” os 

fenômenos naturais de forma compartimentada, isolada, como se cada fenômeno encerrasse em si 

uma história única, de forma a descons iderar o tempo e o espaço onde ocorrem, e suas interações 

com o universo que os cerca. O mesmo ocorre sobre a cultura de materiais e as tecnologias, hoje, 

presentes no cotidiano que também são importantes, e, não raro, são deixadas em segundo plano, 

ou em plano nenhum. De que as coisas são feitas? Para que elas servem? Qual a sua aplicação na 

vida e no contexto do aluno? Quando olhamos para os nossos relógios, por exemplo, vemos na 

pulseira de couro a origem animal. No metal, uma base de ferro coberta com outro metal. Na 

lente, um derivado de petróleo, que já foi vida, portanto, nesse desmonte temos uma leitura 

interdisciplinar apontando para diversas maneiras de compreensão e entendimento do mundo à 
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nossa volta. Em relação às Ciências Espaciais, além dos conceitos da física implícitos, podem se 

observar vários outros aspectos como: quem constrói os satélites brasileiros? Para que servem os 

satélites? E os foguetes? A que altitude orbita um satélite? Sem contar com os produtos e 

tecnologias descobertos, a partir das pesquisas espaciais, como um aço tão resistente, criado para 

a estrutura dos motores do foguete, a partir das pesquisas realizadas no Brasil, que hoje é 

vendido, pela indústria brasileira para a Boeing, grande fábrica de aviões, ou o diamante 

artificial, descoberto por pesquisadores do INPE, usado como graxa no espaço e que também 

pode ser utilizado pelos dentistas para equipar a ponta de uma broca mais moderna, que não faz 

aquele terrível barulhinho, ou ainda, a utilização dos satélites de comunicação, sem os quais não 

poderíamos assistir a eventos ao vivo pela televisão, como os jogos de futebol da copa do mundo 

e as notícias que são veiculadas nos jornais televisivos, integrando todos os continentes.  

Nessa perspectiva, entenderemos também, que se um satélite com defeito se 

precipitar pela atmosfera11 (em geral os satélites orbitam a Terra dentro da atmosfera, 

especialmente aqueles de órbita polar – a órbita desses satélites é aproximadamente de pólo a 

pólo, com uma inclinação de 98° em relação ao equador. Isso significa que esses satélites passam 

com 8° de inclinação em relação aos pólos durante cada órbita a uma altitude aproximada entre 

800 a 1200 quilômetros), sendo praticamente nula a possibilidade de cair sobre nossas cabeças, 

pois a maior parte deles queima ao atravessar a atmosfera durante a queda e, mesmo se sobrassem 

pedaços maiores, eles cairiam no mar ou sobre áreas desabitadas, pois assim é a maior parte da 

superfície de nosso planeta.  

Esse entendimento pode levar à reflexão e à uma nova atitude em relação ao 

mundo, como também, nosso papel nesse contexto, oportunizando várias maneiras de se trabalhar 

interdisciplinarmente. 

A compreensão material e tecnológica é muito pobre na escola fundamental e 

média. Resumindo, o professor bem formado deve ter lucidez para saber até que ponto ele pode e 

deve apostar no livro de texto e nos modelos mentais pré-organizados e decidir pela criatividade e 

compreensão do mundo do aluno (estudante dos diversos níveis) a partir da sua própria bagagem, 

                                                 
11  A atmosfera é o conjunto de gases, vapor d’água e partículas , constituindo 
o que se chama ar, que envolve a superfície da Terra. Não existe um limite 
superior para a atmosfera, no sentido físico, verificando-se apenas uma 
progressiva rarefação do ar com a altitude. No âmbito da Meteorologia, 
geralmente se considera que a atmosfera terrestre possui cerca de 80 a 100 km 
de espessura (Varejão-Silva, M.A., 2001)  
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do seu nível cognitivo, afetivo, empírico e exploratório; um bom projeto contempla todos estes 

aspectos e une-os a uma metodologia de ensino e aprendizagem.  

Estudos baseados em pesquisas (PÓRLAN, RIVERO, GARCIA e POZO, 1998) 

realizadas com professores indicam que os professores de ciência, em sua maioria, concordam 

que existe crise na educação científica. Contudo, não entendemos desse modo. O que há, 

atualmente, é uma acomodação natural da passagem de um paradigma a outro, evento que pode 

ser mais entendido como um ajuste do que como crise e não precisa ser vista com pessimismo, se 

a compreendermos sob a ótica da revolução científica como proposta por Kuhn (1970), e sim, se 

deve vê-la com otimismo, pois ela é um elemento essencial no processo de mudança de 

paradigma.   

Neste trabalho em que utilizamos a transposição didática como instrumento, 

deixamos claro que as ciências, particularmente a física, podem ter sua aprendizagem permeada 

de conceitos elaborados pelos próprios alunos que os formalizam a partir de sua própria visão 

como pesquisadores. Neste processo, eles reconstroem o saber construído pelo cientista, em dado 

momento histórico; em novo saber, contextualizando-o para o seu momento que passa atuar 

como um novo objeto de ensino apropriado para a educação científica.  

 

7.1  As Ciências espaciais como canalizadoras da investigação em sala de 
aula 

Neste contexto, as Ciências Espaciais atuam como canalizadoras do instinto 

investigativo, intrínseco da criança e que foi se perdendo ao longo da jornada educacional, em 

função de uma “acomodação” do aluno à frente de conceitos previamente elaborados e que a ele 

só cabia a reprodução e não a construção.  

Ao longo deste estudo, mostramos que as Ciências Espaciais são um poderoso 

instrumento de ensino, tendo em vista a curiosidade que despertam, tanto em professores como 

em alunos, o que ficou demonstrado pelo enorme interesse dos visitantes que procuram o CLBI, 

entre eles, centenas de professores e milhares de alunos, todos os anos. E pela importância deste 

no contexto da  cidade de Natal, que por abrigar o primeiro Centro de Lançamento de Foguetes do 

Brasil passou a ser cognominada de “Capital Espacial do Brasil”, título que muito orgulha os 

potiguares. Não fosse isso, pelo interesse e empenho de professores que procuraram o curso de 

extensão oferecido para testar o material a ser utilizado neste projeto, pois, apesar da data 

disponível coincidir com o término do ano letivo, adentrando pelas datas comemorativas das 
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festas de fim de ano, a freqüência foi excelente, com aula inclusive dia 24 de dezembro, véspera 

de natal com 100% de freqüência nesse dia. Situação, que em 20 anos de atividade como 

professor, ainda não tínhamos nos defrontado. 
 

7.2  Óbices às mudanças  

Um dos grandes óbices a este método de ensino fica por conta dos defensores da 

Escola Tradicional que enfatizam não haver como formar um aluno crítico e questionador sem 

uma sólida base de informação. Escolas que seguem esse modelo tendem a ser rígidas em relação 

à disciplina, pois a ênfase está na quantidade de informação absorvida e na reprodução do 

conteúdo por meio de exercícios, privilegiando a preparação para o vestibular. Apesar de ter sido 

considerada não crítica e ultrapassada já nas décadas de 60 e 70, ainda têm enorme prestígio entre 

alguns segmentos da sociedade até hoje, que defendem o seu retorno ou a sua continuidade, 

alegando que com a transição para os modelos baseados em linhas pedagógicas da vertente 

construtivista houve perda de qualidade no ensino, especialmente do raciocínio lógico dedutivo, 

aspecto bastante utilizado na disciplina de Física.  Apesar de serem inegáveis algumas vantagens 

dessa corrente, como, por exemplo, poder associá- la com mais facilidade às modernas 

tecnologias da informática, haja vista a utilização da Internet e de Softwares onde as respostas a 

certos questionamentos já aparecem prontas, em pacotes, ao simples apertar da tecla de um 

programa. Cremos que isso seria um grande retrocesso para a educação e conseqüentemente para 

o ensino de ciências, pois o aluno não tem o estímulo para trabalhar em situações criadas 

especificamente para que ele processe e atribua significado ao que está fazendo (aprendizagem 

significativa – Auzubel, 197812 – Piaget; por Ferrero, 1997). As modernas tecnologias devem sim 

ser aproveitadas e têm que ser utilizadas, mas como ferramentas de apoio nas soluções das 

questões problematizadoras e com significado para o aluno, monitoradas pelo professor que deve 

ser o farol sinalizando para o porto de chegada.  

Mas uma vez fica explícita a importância de se trabalhar com projetos, onde a 

interação entre o aprendiz e o formador é muito maior, possibilitando condições para que cada 

aluno construa o seu conhecimento. Na escola tradicional essa interação é bastante limitada, 

sendo o aprendiz um interlocutor passivo do processo e a aprendizagem é memorística, quase 

                                                 
12 As idéias de Ausubel estão voltadas para situações de ensino expositivo em 
salas de aula, mas são, extremamente, úteis para modelos de processos 
instrucionais, como por exemplo, a prática com espaçomodelismo e outras do 
gênero. 
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sempre sem significado e portanto descartável para a aplicação no cotidiano e no contexto do 

aluno-cidadão. 

Para finalizarmos esta discussão há de se fazer uma observação a respeito do que 

se pretende e das competências que se aspira atingir. Machado13 (2001) analisa bem essa questão, 

ao falar sobre competências, dizendo “esses termos não são novos, como se pensa, vão e vêm, ao 

longo do tempo”. Por isso, não pretendemos fazer aqui uma “arqueologia” desses conceitos, mas 

nos concentrar em torno das definições atuais, mesmo porque muita gente tem feito críticas 

ácidas a essa questão pensando na taxonomia antiga. A intenção é começar a entender o tema e 

poder trabalhar conscientemente com projetos, a fim de que o aluno possa desenvolver a tão 

sonhada competência. Machado (idem, 2001) identifica um aspecto básico: 

 

(...) um ponto fundamental é que a idéia de competência 
aparentemente contradiz a idéia de disciplinas, de currículo. Hoje, a escola 
organiza-se inteiramente em torno de disciplina, de grade curricular. Tanto que a 
partir da 5ª série o professor deixa de ser “professor” para ser “professor de 
algo”. Professor de Física, professor de Química, professor de Biologia, de 
Matemática, de Geografia, de Português  e etc., em última análise, ele é professor 
de matérias, quando deveria ser professor de gente. (MACHADO, Revista 
Educação nº 245, set. 2001)  

 

Em nossa concepção o cerne do problema está na formação acadêmica, do mesmo 

modo que, hoje, formamos médicos generalistas (clínico geral), e só após a residência, onde ele 

une a prática profissional a conhecimentos teóricos específicos, passa a ser um especialista e 

desse modo, deveríamos formar o professor. Os cursos de licenciatura deveriam fundir-se em um 

único curso, o de professor; profissional habilitado a ensinar e generalista, e, só após a formação 

inicial ele prosseguiria em sua formação especializada, mais direcionada à determinada 

disciplina, porém nunca deixando de ser um “clínico geral”, um professor de gente. Como 

idealiza o professor Nilson Machado. 

 O que muda, nessa nova concepção, é que a disciplina passa a ser o meio, e o fim 

é a pessoa. Aliás, como afirma Machado (idem,idem, 2001), ensinando como já faziam os gregos, 

nas disciplinas do trivium (grupo de três elementos): lógica, gramática e retórica. Segundo ele: 

“TRIVIUM era a formação básica que todo político (habitante da polis – cidade) deveria ter. Não 

eram alguns , mas todos. Daí vem a palavra trivial.” – grifo nosso. 
                                                 
13 Nilson Machado é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo (USP), autor de vários livros, consultor do MEC e pesquisador na 
área das concepções de conhecimento e de inteligência e suas relações com a 
prática docente. 
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 Se fizermos um paralelo entre Sócrates, a própria filosofia e a ciência, 

chegaremos à idêntica conclusão, pois ambas têm como objetivo primordial o homem, portanto o 

lugar da ciência, assim como o da filosofia, é na praça pública. Daí, a sua vocação de bem 

público, do novo e de mudanças, sendo as Ciências Espaciais , assim como as técnicas da 

Astronáutica, fontes inesgotáveis para essas discussões, pois, além dos conceitos da física já 

citados, nos levam a reflexões sobre as transformações que vêm ocorrendo no mundo e sobre o 

papel dessas transformações provocadas pelas novas tecnologias em nossas vidas e sobre o papel 

do novo cidadão. Pois que, o exercício da cidadania deve ter sua base no conhecimento das 

formas contemporâneas de linguagem e no domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

atuam na produção moderna, fazendo com que todos possam contribuir e usufruir, das riquezas 

produzidas no país e que os avanços científicos e tecnológicos sejam direcionados para o bem 

estar comum.  
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ANEXOS 
 

1. Anexo I - Pesquisa com professores que visitaram o CLBI:  

Período: jun/2004 a jul/2005. 

Tabela 1a: Área de Formação Acadêmica e Tempo de Formação.  
 

 
 

Tabela 2a: Nível de Ensino onde Trabalha.  
 

QUANTIDADE POR NÍVEL DE ENSINO NÍVEL DE ENSINO 
Fís Quí Mat Bio Ciên  Hist Art Geo Ped P/Lit Lin Tot % 

fundamental 1 2 5 2 11 7 6 5 15 5 5 64 30,5 
Médio 4 6 5 4 3 6 4 3 3 2 2 42 20,0 

Superior   1 1  2    1  5 2,4 
EJA 2 3 2 1 6 4 5 2 5 2 1 33 15,7 

fund/médio 2 2 3  5 3 1 2 6 2 3 29 13,8 
fund/EJA 2 2   8 3 3 2 4 1 1 26 12,4 

Fund/superior 1   1   1  1   4 1,9 
EJA/superior   1 1    1    3 1,4 

Fund/EJA/superior  1 2      1   4 1,9 
Total 12 16 19 10 33 25 20 15 35 13 12 210 100,0 

 

Tabela 3a : Estado Civil / Sexo 
QUANTIDADE / PERCENTUAL 

MASCULINO  FEMININO 
ESTADO 

CIVIL 
Quantidade % Quantidade % Total Filhos/Média 

casado (a) 40 19,0 82 39,0 122 2,3 
solteiro(a) 21 10,0 49 23,3 70 0,6 

outros 7 3,3 11 5,3 18 2,5 
total  68 32,4 142 67,6 210 1,8 

Área/Disciplina Quantidade % Tempo/Média  
Física 12 5,7 12 anos 

Química 16 7,6 10 anos 
Matemática 19 9,0 13 anos 

Ciências 33 15,7  12 anos 
Biologia 10 4,8 7 anos 
História 25 11,9  18 anos 

Artes 20 9,5 8 anos 
Geografia 15 7,1 11 anos 

Edu. (Pedagogia) 35 16,7  5 anos 
Portug./Literatura 13 6,2 8 anos 

Línguas 12 5,7 6 anos 
Total 210 100,0 10 anos 
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Tabela 4a : Tempo  de Atuação na Área de Ensino 
 

 QUANTIDADE / PERCENTUAL 
ANOS        

Fís Quí Mat Bio Ciên  Hist Art Geo Pedag Port/Lit Ling Tot % 

(-) de 5  2 1 2 1 3 5 5 4 14 2 5 44 21,0 

5 a 10  5 8 8 2 5 7 8 3 9 4 6 65 31,0 

11 a 15  3 4 5 4 13 6 5 6 5 4 2 57 27,1 

16 a 20  2 3 1 2 10 3 2 1 3 2  28 13,3 

21 a 25    2 1 1 1   3   8 3,8 

(+) de 25    1  1 3  1 1 1  8 3,8 

Total 12 16 19 10 33 25 20 15 35 13 12 210 100,0 

 
 
 

Tabela 5a: Anos de Experiência no Ensino Médio 
 

 QUANTIDADE / PERCENTUAL ANOS       
Fís Quí Mat Bio Ciên Hist Art Geo Pedag Port/Lit Ling Tot % 

de 1 a  5 
 1 2 1 2  2 1 3  2 14 19,7 

de  6 a  10 4 4 3 1 3 3 2 1 3 2 1 27 38,0 
de 11 a 15 1 2 1  1 2  2 2 2 2 15 21,1 
de 16 a 20 1  1 1 1 3 1 1 1   10 14,1 
(+) de 20  1 1 1 1 1      5 7,0 
Total 6 8 8 4 8 9 5 5 9 4 5 71* 100,0 
*Os percentuais foram calculados em cima de um total de 71 professores que declararam atuar no nível Médio de 
Ensino e no Fundamental e Médio simultaneamente. 
 
 
 

Tabela 6a – Tipo de Escola onde Trabalha 
 

 QUANTIDADE / PERCENTUAL 
ESCOLA Fís Quí Mat Bio Ciên  Hist Art Geo Pedag Port/Lit Ling Tot % 

pública 4 7 5 2 10 12 9 2 19 2 2 74 35,2 

privada 2 3 4 3 12 5 6 6 6 4 6 57 27,2 
pública e privada 4 6 10 5 11 8 5 7 10 9 4 79 37,6 

Total 12 16 19 10 33 25 20 15 35 13 12 210 100,0 
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Tabela 7a : Formação Acadêmica 
 

 
 
 

Tabela 8a: Quanto à Familiaridade com os Parâmetros Curriculares 
 

PCN’S 
 QUANTIDADE / PERCENTUAL 

 Fís  Quí Mat Bio Ciên  Hist Art Geo Pedag Port/Lit Ling Tot % 
participação em 
estudos 

4 4 3 5 8 4 5 2 22 7 3 67 31,9 

têm algum 
conhecimento 

12 16 19 10 33 25 20 15 35 13 12 210 100,0 

conhecem e 
trabalham  

9 12 9 10 30 22 16 15 35 13 12 183 87,1 

 

 

2 - Análise quantitativa e qualitativa da pesquisa. 

Na pesquisa foram incluídas perguntas específicas sobre o objeto de estudo 

principal, ou seja, as Ciências Espaciais. Outro ponto explorado, pois mantém uma co-relação 

intrínseca com a atividade espacial, foi o interesse, ou a falta dele, pelos professores que lá 

estiveram, sobre as questões do lúdico, do experimento e da observação “in loco” no ensino e 

aprendizagem de ciências. Foi investigado, também, qual a finalidade das ciências, os resultados 

advindos dela para a sociedade e, ainda, as diferenças entre ciência e tecnologia .  

Do universo de 210 professores que participaram, inicialmente, da pesquisa, 

apenas 80 trabalham na área das Ciências Naturais, o restante está distribuído entre as outras 

áreas do conhecimento, pois, por um lado, achamos deselegante selecionar apenas os da área de 

interesse, haja vista que às vezes vinham em visita vários professores de uma mesma turma, por 

outro lado, achamos interessante conhecer a opinião de docentes de outras áreas e como eles se 

utilizam desses recursos em suas disciplinas. Trabalho que será divulgado em data oportuna e que 

pode gerar subsídios para novas observações à cerca de trabalhos multidisciplinares. As respostas 

 QUANTIDADE / PERCENTUAL FORMAÇÃO 
ACADÊMICA Fís Quí Mat Bio Ciên Hist Art Geo Pedag Port/Lit Ling Tot % 
especialização 2 3 5 2 4 7 3 2 12 5 2 47 22,4 

pós-graduação: 
mestrado/doutorado * 

   1  1    1  3 1,4 

Total 2 3 5 3 4 8 3 2 12 6 2 50 23,8 
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foram organizadas por categorias, com a quantidade separada por disciplina, com respectivos 

percentuais relativos às respostas dadas, especificamente a cada pergunta.  

 

 

Tabela 1b - Motivos que fizeram com que o professor escolhesse o CLBI para a Visita. 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
  Ciências Física Química Matemat Tot % 

Aprimoramento da cultura e desenvolvimento 
intelectual.  3 2 1 4 10 12,3 

Apoio ao conteúdo ministrado na sala de aula. 12 5 3 4 24 29,6 

Para conhecer mais sobre as atividades espaciais 
e aeronáuticas no Brasil. 9 4 7 6 26 32,1 

Mostrar a importância do CLBI para o nosso 
estado e para o desenvolvimento Nacional. 6 1 5  12 14,8 

Ilustração de trabalho de projeto.  2 1  5 8 9,9 

Trabalhando com projeto sobre Astronomia 
(sistema solar). 

1    1 1,2 

Total. 33 13 16 19 81 100,0 

 

 

Tabela 2b – Freqüência com que utilizam atividades relacionadas com as Ciências  
 Espaciais na prática docente 

QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 
Freqüência 

  Ciências Física Química Matemat Tot % 
Constantemente [(+) ou (- ) uma vez por mês]  8 2 1 0 11 13,8 

Às vezes [(+) ou (- ) uma vez por semestre] 6 3 1 1 11 13,8 

Raramente [(+) ou ( - ) uma vez por ano] 6 2 3 1 12 15,0 

Primeira vez  11 5 11 16 43 53,7 

Não responderam 2 10 0 1 3 3,7 

Total 33 12 16 19 80 100,0 

 

 

Tabela 3b - Motivos citados para a inclusão das Ciências Espaciais na prática docente 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
Ciências Física Química Matemat Tot % 

Tema atual e de interesse dos alunos. 7 2 4 5 18 22,5 
Mostrar  a tecnologia do Brasil em termos 
espaciais. 3  1 2 6 7,5 

Desenvolver o gosto pela pesquisa e pela 
experimentação.  

8 5 5 6 24 30,0 

Aliar a prática com a teoria no processo 
ensino-aprendizagem. 10 4 6 4 24 30,0 

Não Responderam. 5 1  2 8 10,0 
Total. 33 12 16 19 80 100,0 
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Tabela 4b - Utilização do Lúdico (jogos, brincadeiras, charadas, adivinhações, 
experimentos, visitas e etc.) na Prática Docente. 

QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 
Categorias 

Ciências Física Química Matemat Tot % 
Experimentos (geral). 15 8 9 4 36 37,9 

Jogos. 3 3 2 7 15 15,8 

Brincadeiras. 9 1 2 3 15 15,8 
Charadas e adivinhações.    2 2 2,1 

Todos os acima 5 2 3 3 13 13,7 

Não Responderam. 6 1 3 4 14 14,7 

Total. 38 15 19 23 95 100,0 
Obs: O total de respostas ultrapassou o n° total de entrevistados, em virtude de alguns professores indicarem mais de 
um item em suas respostas.  
 

Tabela 5b - Objetivos e/ou Finalidades das Ciências 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorías 
  Ciências Física Química Matemat Tot %* 

Fins sociais.  8 2 3 2 15 16,9 

Conhecimento científico por experimentação. 10 8 5 4 27 30,3 
Estudar os fenômenos naturais para consolidação 

de teorias. 9 5 5 6 25 28,1 

Promover o avanço científico e tecnológico e 
suas ligações com o  meio ambiente . 6 3 4 9 22 24,7 

Total.  33 18 17 21 89** 100,0 

* Os percentuais foram calculados, levando-se em consideração o nº total de respostas das categorias, em virtude da 
resposta de um só professor encaixar-se, às vezes, em duas ou mais categorias, extrapolando o nº total de 
entrevistados (80). 

 

Tabela 6b - Diferenças entre Ciência e Tecnologia 

Categorias QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Ciência   Ciências Física Química Matemat Tot  
Objeto de pesquisa feita pelos cientistas 
(1)*. 

5 1 3 5 14 15,6 

Comprovada com tecnologia (2) 3 1 5 5 14 15,6 
Estudo detalhado de teorias para 
compreensão dos fenômenos naturais (3). 

15 8 6 4 33 36,7 

Observação de fatos/fenômenos (4). 12 5 6 6 29 32,2 

Total - A 35 15 20 19 90 100,0 
Tecnologia       

Nasce da Ciência,   é a aplicação prática 
da ciência  (1). 

10 4 5 5 24 28,2 

Recursos da era moderna  que auxiliam na 
construção da ciência (2). 

8 3 7 9 27 31,8 

Surge no decorrer das observações 
científicas (3 e 4). 

15 5 7 7 34 40,0 

Total  - B 33 12 19 21 85 100,0 

Total Geral. 68 27 39 40 175  
* ( ) Correlação encontrada entre as respostas sobre a diferença entre ciência e tecnologia  
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Tabela 7b – Resultados da Ciência para a Sociedade. 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
  Ciências Física Química Matemat Tot % 

Esclarecimentos e comprovação de quase 
tudo que se quer descobrir.  10 1 3  14 16,5 

 Resultados positivos com a descoberta da 
cura de várias doenças. 8 1 7 2 18 21,2 

 Grande influência na sociedade sob os 
aspectos econômicos, culturais e artísticos. 2 2  4 8 9,4 

 Proporciona bens produzidos pela 
tecnologia 5 5 3 5 18 21,2 

Transformações sociais, econômicas e 
políticas. 2  1 3 6 7,1 

Resultado Negativo, à medida que 
desenvolve armas sofisticadas e provoca 
destruição. 

7 4 5 5 21 24,7 

Total. 34 13 19 19 85 100 

 
 
 

Tabela 8b – Participação em Outras Atividades, Iguais ou Parecidas*. 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
  Ciências Física Química Matemat Tot % 

SIM 28 10 11 13 62 77,5 

NÃO 5 2 5 6 18 22,5 

Total  33 12 15 19 80 100,0 
 
* Indexada a esta pergunta, foram questionadas também (em caso afirmativo), quais as atividades e o local em que se 
desenvolveu. Devido ao grande número de atividades indicadas e também à enorme variedade de locais, não foi 
possível estabelecer uma tabela com percentuais que correspondessem fielmente à realidade das respostas. As mais 
freqüentes foram, visita ao espaço cultural Câmara Cascudo e aos pontos turísticos do RN, especialmente o maior 
cajueiro do mundo, em Pirangi, 
 
 
 
Tabela 9b – Mudança no Comportamento dos Alunos, em Relação ao Processo   
 Ensino/Aprendizagem, após as Atividades. 

  

Ciências Física Química Matemat  
Principais 
 Mudanças 

Sim 28 Não 3 Sim 12 Não 0 Sim 14 Não 2 Sim 15 Não 4 
Categorias               Tot % 

Demonstração de prazer e disposição 
para aprendizagem. 10  4  7  9 32 40,0 

Aceitação com mais facilidade das 
teorias e de pesquisas realizadas na 

Internet  
6  2  3  3 14 17,5 

Contribuição para as aulas futuras e na 
formação da cidadania 

3  5    1 9 11,3 

Desenvolvimento do gosto pela pesquisa 1  1  4  2 8 10,0 

Não responderam. 2    2  4 6 7,5 

Total. 33  12  16  19 80 100,0 
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Tabela 10b – Concepção sobre o Uso da Ludicidade na Prática Docente. 
QUANTIDADE / PERCENTUAL TOTAL 

Categorias 
  Ciências Física Química Matem Tot % 

Facilitador  d o processo ensino-aprendizagem,  
torna o entendimento mais fácil. 18 4 8 5 35 43,8 

O lúdico é um aspecto intrínseco à vida está em 
toda parte, por isso desperta o interesse dos 
alunos. 

 1  2 3 3,8 

Desperta o raciocínio lógico e desenvolve a 
criatividade.  

7 4 5 7 23 28,8 

Facilita  trabalhar com interdisciplinaridade, 
compreende várias áreas. 

3 3 3 3 12 15,0 

Não responderam.  5   2 7 8,8 

Total. 33 12 16 19 80 100 
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2.1 Entrevista com os professores em visita pedagógica ao CLBI 
 (Questionário) 

 
 Estimado Professor(a), em primeiro lugar gostaríamos de parabenizá-lo pela 

iniciativa tomada  em estimular os seus alunos à pesquisa, levando-os a motivação pela 

investigação e pelo trabalho em grupo a fim de despertar uma consciência critica para 

aprendizagem e por conseguinte para o exercício da cidadania. 

 Este trabalho tem por finalidade investigar, de que maneira, os prezados colegas 

estão utilizando a prática do exploratório e do lúdico, da pesquisa e da observação “in loco”, 

como ferramentas de apoio ao ensino. Assim como, a utilização das Ciências Espaciais, como 

tema gerador para o incremento de suas aulas. O mesmo servirá de base para uma tese de 

dissertação de Mestrado ligado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Grato pela 

colaboração. Esteja à vontade.  

 

1 – Qual a sua área de formação acadêmica e tempo de formação?  
      ______________________________/_______________________ 
 
2 – Há quanto tempo atua na área de ensino?__________________ 
 
3 – Qual o seu nível de atuação? 
(  ) Fundamental   (  ) Médio   (  ) Graduação   (  ) Médio/Fundamental   (  ) outros  
 
4 – Se atua no Ensino Médio. Qual o tempo de atuação? ____________ 
 
5 –  Qual a sua formação acadêmica: 
(  ) graduação      (  ) especialização    (  ) pós-graduação  
 
6 – Em caso de pós-graduação:   (  ) mestrado      (  ) doutorado 
 
7- Idade:_____ Sexo:____ estado civil:_____  Filhos/quantos:_________. 
 
8 -  Tipo de escola onde trabalha: (   ) pública  (  ) particular   (   ) ambas 
 
9 – Quanto aos parâmetros curriculares nacionais (PCNs): 
(  ) tem conhecimento          (  ) utiliza em sala            (  ) participa de estudos 
 
10 - Qual o motivo que despertou o seu interesse em conhecer as atividades desenvolvidas 
no CLBI? 
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11 - Alguma vez, você já incluiu, em sua prática docente, atividades relacionadas com as 
Ciências Espaciais? Em caso afirmativo. Por quê? 
(..) Constantemente (cerca de uma vez por mês) 
(  ) Às vezes (cerca de uma vez por semestre) 
(  ) Raramente (cerca de uma vez por ano) 
(  ) Nunca havia utilizado (é a primeira vez)  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
12 - Dizem com muita freqüência que ensinar não é brincadeira. Você utiliza jogos, 
brincadeiras, charadas, adivinhações, enfim, o lúdico; na sua prática docente? Quais?  
(Justifique para a sua disciplina). 
 (   ) sim                   (  )não 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
13 - Quais os objetivos e/ou finalidades das ciências?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
14 – Qual a diferença entre Ciência e Tecnologia? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
15 – Em sua opinião, quais os resultados da ciência para a sociedade? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  
 
16 – Já participou, com seus alunos, de atividades iguais ou parecidas a esta? 
(  ) sim               (   ) não. Em caso afirmativo. Quais/aonde? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
17 – Após a atividade notou alguma mudança comportamental em relação ao processo 
ensino/aprendizagem nos seus alunos? (em caso afirmativo descreva). 
(    ) sim                   (  ) não. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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 As perguntas a seguir têm a finalidade de investigar sobre o atendimento por parte 
do CLBI e colher sugestões para possíveis melhoramentos. 
 
1 – Em relação ao  atendimento recebido você diria que foi:  
(    ) excelente     (   ) bom       (   ) satisfatório    (   ) ruim    (   ) péssimo.        
 
2 – Numa escala de zero a dez, qual a nota que você  daria para o atendimento?  
(_______) 
 
3 -  Que a sugestão(ões) você daria para melhorar o nosso atendimento?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO. O CLBI AGRADECE A SUA VISITA!!   

 

PENSAMENTO PARA REFLEXÃO: 

 

“ALGO SÓ É IMPOSSÍVEL ATÉ QUE ALGUÉM 

DUVIDE E ACABE PROVANDO O CONTRÁRIO” 

(Albert Einstein) 
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3. Anexo II – Material produzido, para e, durante o curso de extensão 

 CD roon, com material produzido para a experiência piloto, aplicado no curso de 

extensão em parceria com o DFTE/UFRN, assim como, com o material produzido durante o 

curso, tais como: filmes digitalizados e fotografias obtidas durante o curso com as experiências, 

apostila utilizada como orientadora de conceitos e procedimentos, joguinhos e etc. 

 

 
Réplica do satélite brasileiro, dentro do “casulo” (coifa), embarcado à bordo do VLS-3 
(ago./2003). Em exposição no MAB (Monumento Aeroespacial Brasileiro) em São José dos Campos – São 
Paulo. Uma da fotos do CD. (Fonte: autor) 
 
 
 
 


