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Aos meus meninos, Miguel e Gabriel, para quem o 

futuro ainda está começando a abrir as portas. Que 

essa curiosidade de criança possa lhes acompanhar 

por toda a vida – e que este país possa corresponder a 

eles e a todos os pequenos aprendizes com mais 

espaços onde o saber e a cultura sejam valorizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Astronomia é útil porque nos eleva acima de nós mesmos; é útil porque é grande, é útil porque é 

bela; isso é o que se precisa dizer. É ela que nos mostra o quanto o homem é pequeno no corpo e o 

quanto é grande no espírito, já que nesta imensidão resplandecente, onde seu corpo não passa de um 

ponto obscuro, sua inteligência pode abarcar inteira, e dela fluir a silenciosa harmonia. Atingimos 

assim a consciência de nossa força, e isso é uma coisa pela qual jamais pagaríamos caro demais, 

porque essa consciência nos torna mais fortes. 

 

Henry Poincaré 

O Valor da Ciência, 1904, p.72 
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RESUMO 

 

A característica interdisciplinar da Astronomia a torna um campo de grande potencial para 
explorar diversos conceitos científicos. Contudo, estudos demonstram grande deficiência na 
compreensão de conteúdos fundamentais dessa ciência, inclusive no que se refere a modelos 
que explicam fenômenos que marcam nosso cotidiano, como as fases da Lua. Particularmente 
em contextos de ensino a distância, a aprendizagem de tais modelos pode ser favorecida pelo 
uso das tecnologias da informação e comunicação. Entre outras possibilidades, destacamos a 
importância de materiais digitais que motivem e ao mesmo tempo ampliem as formas de 
representação disponíveis sobre fenômenos e modelos. É importante, por outro lado, que esses 
materiais favoreçam a explicitação das concepções do aluno, bem como a interação com os 
elementos explicativos mais centrais do modelo astronômico para o fenômeno. Nessa 
dissertação é apresentado um módulo hipermídia voltado à aprendizagem sobre as fases da 
Lua, elaborado a partir de uma investigação sobre as dificuldades com o tema no contexto da 
oferta da disciplina Astronomia para as licenciaturas a distância da UFRN. As provas de três 
semestres de oferta da disciplina foram analisadas, levando-se em consideração também 
concepções alternativas em Astronomia relatadas na literatura. O produto elaborado faz uso 
de pequenos textos, questões, imagens, e animações interativas. Dá ênfase a questionamentos 
sobre a iluminação da Lua e de outros corpos, e sua relação com o Sol; a percepção, a partir 
de diferentes ângulos, de objetos iluminados por uma fonte única; a causa da alternância entre 
dia e noite; a identificação da órbita da Lua em torno da Terra e a ocorrência das fases como 
resultado da posição de observação do astro; e a percepção dos tempos envolvidos no 
fenômeno. Foram incorporadas, em sua elaboração, considerações obtidas em entrevistas 
realizadas com alunos de dois pólos onde são ofertadas as licenciaturas a distância e com 
pessoas envolvidas como monitoras da disciplina, na UFRN ou em contextos de divulgação 
da Astronomia. A forma final assumida foi disponibilizada em contexto real de ensino, como 
material complementar para a realização da avaliação final da disciplina. O material foi 
analisado por 7 alunos e 4 tutores, dentre os 56 usuários do mesmo, no período em questão. A 
maioria dos alunos considera que o “Módulo Lunar”, como foi chamado, fez diferença em sua 
aprendizagem; as animações foram os elementos mais destacados; as imagens foram 
consideradas estimulantes e esclarecedoras, e o texto, esclarecedor e agradável. A análise da 
aprendizagem desses alunos, observando suas respostas à questões abordadas na última 
avaliação, sugeriu ganhos em importantes aspectos referentes ao entendimento das fases, mas 
também indica dificuldades mais persistentes. O trabalho nos leva a concluir que é importante 
buscarmos contribuições para a formação de professores de Ciências fazendo uso de novas 
tecnologias, mas com atenção à necessidade de que tais recursos sejam inseridos como 
instrumentos auxiliares de Ensino. As entrevistas que antecediam o uso do módulo, ou a 
forma como o aluno o buscava – se com dúvidas e/ou conflitos prévios, fizeram grande 
diferença na contribuição efetiva do material, indicando que ele deve ser utilizado com 
mediação de professor ou tutor, ou via estratégias que provoquem interações entre alunos. É 
desejável que essas interações sejam associadas à recuperação das memórias dos sujeitos 
sobre observações anteriores, bem como ao estímulo a novas observações dos fenômenos. 

 
 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia, Ensino a Distancia, Fases da Lua, 

Concepções alternativas, Hipermídia. 
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ABSTRACT 

 

The interdisciplinary nature of Astronomy makes it a field of great potential to explore 
various scientific concepts. However, studies show a great lack of understanding of 
fundamental subjects, including models that explain phenomena that mark everyday life, like 
the phases of the moon. Particularly in the context of distance education, learning of such 
models can be favored by the use of technologies of information and communication. Among 
other possibilities, we highlight the importance of digital materials that motivate and expand 
the forms of representation available about phenomena and models. It is also important, 
however, that these materials promote the explicitation of student's conceptions, as well as 
interaction with the most central aspects of the astronomical model for the phenomenon. In 
this dissertation we present a hypermedia module aimed at learning about the phases of the 
moon, drawn from an investigation on the difficulties with the subject during an Astronomy 
course for teaching training at undergraduate level at UFRN. The tests of three semesters of 
course were analyzed, taking into account also the alternative conceptions reported in the 
literature in astronomy education. The product makes use of small texts, questions, images 
and interactive animations. Emphasizes questions about the illumination of the Moon and 
other bodies, and their relationship to the sun, the perception from different angles of objects 
illuminated by a single source, the cause of the alternation between day and night, the 
identification of Moon's orbit around the Earth and the occurrence of the phases as a result of 
the position of observing it, and the perception of time involved in the phenomenon. The 
module incorporated considerations obtained from interviews with students in two poles 
where its given presential support for students of the course, and subjects from different 
pedagogical contexts. The final form of the material was used in a real situation of learning, 
as supplementary material for the final test of the discipline. The material was analyzed by 7 
students and 4 tutors, among 56 users, in the period in question. Most students considered that 
the so called "Lunar Module" made a difference in their learning, the animations were 
considered the most prominent aspect, the images were indicated as stimulating and 
enlightening, and the text informative and enjoyable. The analysis of learning of these 
students, observing their responses to issues raised at the last evaluation, suggested gains in 
key aspects relating to the understanding of the phases, but also indicates more persistent 
difficulties. The work leads us to conclude that it is important to seek contributions for the 
training of science teachers making use of new technologies, with attention to the treatment of 
computer as a complementary resource. The interviews that preceded the use of the module, 
and the way student has sought the module – if with questions and/or previous conflicts - 
established great difference in the effective contribution of the material, indicating that it 
should be used with the mediation of teacher or tutor, or via strategies that cause interactions 
between students. It is desirable that these interactions are associated with the recovery of 
memories of the subjects about previous observations and models, as well as the stimulus to 
new observations of phenomena.  

 
 
Keywords: Astronomy teaching, Distance learning, Phases of the Moon, Alternative 

conceptions, Hypermedia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O contato com o céu é, muito freqüentemente, uma experiência profundamente 

inspiradora para o ser humano. Leva-nos de emoções indizíveis a poesias e modelos sobre o 

universo, passando pelas questões sobre a origem e o futuro de nossa espécie; desafia-nos, 

continuamente, em nossas concepções sobre espaço, tempo, vida, matéria e evolução. O 

caráter interdisciplinar da Astronomia se associa a essas e outras questões, sendo, assim, 

capaz de despertar grande interesse nos jovens em aprender mais sobre ciência.  

Ao mesmo tempo, por mais interesse e atração que os fenômenos astronômicos mais 

corriqueiros possam despertar – como costuma ocorrer, por exemplo, com as fases da Lua, 

não são poucas, nem simples, as dificuldades que se verifica no ensino-aprendizagem de 

temas relacionados à Astronomia. Parte significativa dessas dificuldades está relacionada à 

presença persistente de concepções alternativas sobre tais fenômenos, seja em alunos do 

ensino médio ou superior, seja em professores de ciências em formação inicial ou 

complementar.  

Em particular, na oferta da disciplina Astronomia para os atuais cursos de Licenciatura 

a Distância da UFRN (Biologia, Física, Geografia, Matemática e Química) tem-se verificado 

a resistência dessas concepções à mudança, particularmente no que diz respeito às explicações 

para os fenômenos estações do ano e fases da Lua.  

Consideramos, ainda, que o contexto do ensino a distância, devido à distância 

temporal nas interações entre os sujeitos (muito mais do que a distância física, como 

usualmente considerado), bem como devido à demanda de tecnologias mediadoras para essas 

interações, e à limitação usual dos modos possíveis de comunicação, conduz a situações 
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específicas de ensino-aprendizagem, nas quais é importante investigar como interferem as 

concepções alternativas.  

Esse trabalho teve como objetivo geral produzir e testar material digital sobre fases da 

Lua, levando em consideração o conhecimento da literatura sobre concepções alternativas e 

dificuldades de aprendizagem de alunos das Licenciaturas a Distância da UFRN, de modo a 

contribuir com a aprendizagem desse tema em contextos de Ensino a Distancia.  

Alguns objetivos auxiliares guiaram, assim, nosso percurso metodológico: aprofundar 

os estudos sobre concepções alternativas no ensino-aprendizagem de Astronomia, em 

particular sobre Fases da Lua; investigar a presença e persistência de concepções alternativas 

dos alunos das Licenciaturas a Distância da UFRN nesse tema; analisar relatos de pesquisas 

sobre o uso de materiais digitais no Ensino de Ciências, particularmente em Astronomia; 

elaborar o material digital a ser testado; e por fim, investigar a contribuição do mesmo em 

contexto real de ensino a distância. 

Nesse sentido, um estudo das provas de três semestres da disciplina Astronomia, 

ministrada nas Licenciaturas a distância da UFRN, bem como da literatura em concepções 

alternativas em Ensino de Astronomia e em materiais digitais em ensino de ciências, 

subsidiaram a produção de um objeto de aprendizagem hipermídia para apoio na 

aprendizagem do tema Fases da Lua.  

Esse hipermídia, que tratamos como Módulo Lunar, reúne recursos de simulações 

bidimensionais, fotos e ilustrações, estruturados através de pequenos textos que conduzem ou 

estimulam a comunicação com concepções e equívocos identificados nas avaliações dos 

alunos. A forma final de nosso hipermídia teve contribuição direta de pessoas inseridas em 

diferentes contextos educacionais e, em particular, de alunos das Licenciaturas a Distância da 

UFRN que foram entrevistados após o uso de uma versão preliminar do material. 
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Apresentamos, nessa dissertação, as motivações e fundamentos para o objeto de 

aprendizagem produzido e discutimos suas possibilidades de contribuição para a 

aprendizagem em contexto real da oferta da disciplina Astronomia, nas Licenciaturas a 

distância da UFRN. Com isso esperamos trazer contribuições para a formação de professores, 

bem como para futuros trabalhos e pesquisas sobre o uso de novas tecnologias no ensino das 

Ciências. 

Nosso texto se apresenta organizado em seis capítulos. O primeiro capítulo, a seguir, 

destaca o papel formativo da Astronomia, e aspectos do ensino-aprendizagem relativos ao 

fenômeno das fases da Lua. Argumentamos sobre a importância do contato com o céu e do 

ensino de Astronomia e destacamos dificuldades que se verifica no ensino-aprendizagem de 

temas astronômicos, particularmente a persistência de concepções alternativas sobre os 

mesmos, com ênfase naquelas relativas ao fenômeno das fases da Lua; sistematizamos ali 

nosso estudo sobre algumas propostas relatadas na literatura para o ensino do tema, que 

visavam a superação dessas concepções. 

No capítulo 2 apresentamos os resultados de um estudo que fizemos sobre as 

avaliações de 3 semestres de oferta da disciplina Astronomia, nas licenciaturas a distância da 

UFRN, buscando identificar as dificuldades de aprendizagem que os alunos mantinham, ao 

final do semestre, em torno das temáticas estações do ano e, particularmente, fases da Lua. 

Fazemos, inicialmente, uma contextualização da oferta dessa disciplina, através de algumas 

breves considerações sobre a Educação a Distância (EAD), e da descrição do atual sistema de 

ensino das licenciaturas a distância da UFRN, com destaque sobre os materiais e dinâmica de 

acompanhamento da disciplina em foco.  

No terceiro capítulo, retomamos estudos de outros autores sobre o uso da Informática 

na Educação, e a partir de levantamentos que fizemos na literatura, fazemos uma análise dos 

relatos de pesquisas sobre uso das tecnologias da informação no Ensino das Ciências na 
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literatura nacional da área. Ao discutirmos algumas classificações para os softwares 

educacionais adotados na literatura, destacamos as características da hipermídia, recursos que, 

mesmo não explorados em todo o seu potencial em nosso trabalho, foram alicerce do produto 

de nosso trabalho.  

No capítulo 4 apresentamos o “Módulo Lunar”, resgatando antes a análise de um 

protótipo desse material, a qual foi realizada em entrevistas semi-estruturadas com alunos das 

Licenciaturas a distancia da UFRN e sujeitos de diferentes contextos pedagógicos. 

A aplicação do Módulo em contexto real de ensino é relatada no Capítulo 5, onde 

apresentamos também a apreciação de alunos e tutores a distância (11, no total) sobre o 

material. Destacamos, no desenvolvimento do capítulo, os principais aprendizados que 

tivemos com a aplicação e análise do produto. Finalmente, no capítulo 6, apresentamos as 

nossas considerações finais, com nossas conclusões e possíveis desdobramentos do presente 

trabalho. 
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1. O ENSINO DE ASTRONOMIA 

 

 

1.1. O papel formativo da Astronomia 

 

Imagine que desde o início estivéssemos vivendo em um planeta onde nunca fosse 

possível contemplar o céu. Talvez sob uma atmosfera muito densa, como a de Vênus, onde 

nem mesmo a imagem do Sol é evidente, nem tampouco se pode ver uma lua ou estrelas à 

noite. Ou se existisse um tipo de barreira natural entre nós e o firmamento, como se supõe 

haver em Europa, um dos maiores satélites naturais de Júpiter, onde uma calota de gelo 

permanente pode esconder um oceano – e talvez vida. 

Que impactos a falta de um céu estrelado teria na história cultural de nossa espécie? 

Como contaríamos o tempo? Com o que associaríamos as alterações sazonais do ambiente? 

Provavelmente haveria alternativas. Assim mesmo poderíamos tentar imaginar o espanto que 

a visão de um céu estrelado causaria, se algum dia puséssemos os olhos para fora dos limites 

onde estávamos confinados. Talvez não fosse muito diferente das expressões que vemos hoje 

em crianças, quando pela primeira vez se vêem diante de um céu repleto de estrelas. No fim, é 

apenas um exercício de imaginação prever a falta que causaria algo que sempre tivemos. A 

história da humanidade se cruza e se confunde, em vários momentos, com a história da 

Astronomia, com o nosso constante contato com as “coisas do céu”. Não podemos nos separar 

do firmamento e de tudo o que ele representa para nós. 

Mas hoje, às vezes, tem-se a impressão que estamos tentando fazer isso. Com os 

avanços da modernidade, muitos são os que passam noite após noite imersos nas luzes 

urbanas que ofuscam a contemplação do céu noturno, e dias inteiros se importando apenas 

com os caminhos do chão. O Sol, a Lua e as estrelas vão se resumindo a lembranças 

convenientes, ou corpos celestes distantes. Até para as crianças. 
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Informações ocasionais na escola e na mídia sugerem que contemplar o céu “foi” 

importante nos primórdios da civilização, servindo como orientação e inspiração para 

descobertas e invenções que, de algum modo, culminaram em alguns aparatos do mundo 

moderno. Parece que olhar o céu era uma prática de quando havia tempo de sobra, de quando 

nossos antepassados cuidavam de construir o mundo em que vivemos hoje. “Viver o céu” ou 

é um simbolismo religioso ou uma atividade meramente tecnológica, restrita aos que 

desenvolvem engenhos como satélites e sondas espaciais, dos quais continuamos esperando 

um retorno prático para o nosso rotineiro dia-a-dia – e isso é tudo o que importa. 

Mas é muito mais que isso. O contato com o céu é uma vivência transformadora para o 

ser humano. Segundo JAFELICE (2005), elementos culturais permeiam nosso imaginário 

através de representações simbólicas criadas e vividas por nós no contato com o céu, 

recuperando nossas relações com o ambiente. Há também os que questionam a utilidade de se 

dedicar tempo e recursos para espreitar objetos tão distantes, como planetas, estrelas ou 

galáxias, que aparentemente não tem relevância alguma para o nosso bem-estar. Mas essa 

ponderação simplesmente nos remete aos valores e fins que atribuímos as coisas. Afinal, 

conforme ressaltou GAMA e HENRIQUE (2010), o que leva alguém a acompanhar uma 

partida de futebol? Vale a pena consumir tempo lendo um livro de ficção? Em que medida 

aprender a tocar um instrumento ou apenas apreciar uma boa música é necessário para a nossa 

sobrevivência? Que motivação de caráter puramente objetivo pode haver por trás de 

atividades como essas? 

Naturalmente curioso, o ser humano sente necessidade – e prazer – em sondar o 

desconhecido e explorar múltiplos modos de interagir com o ambiente. Nosso interesse pelo 

céu estrelado também não tem uma origem determinada. Perde-se no tempo, provavelmente 

desde antes de quando imaginamos que nossos ancestrais começaram a considerar os 

movimentos da Lua, dos planetas e das estrelas como referências para contar o tempo e 
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assinalar os eventos mais importantes, ou seja, utilizar os astros com um certo propósito – 

embora o ser humano nem sempre valorize as coisas pela possibilidade de lhe serem úteis. 

Seja levado por prazer, curiosidade ou necessidade, seguimos nossa jornada 

contemplando o firmamento, num ato que, hoje, seria como o de assistir ao movimento de um 

imenso relógio, de extraordinária precisão, cujo mecanismo era preciso conhecer a fim de se 

situar apropriadamente no tempo e no espaço. As noites com luar permitiam melhores 

condições para algumas atividades noturnas. A sucessão dos períodos de claridade e escuridão 

sugeriu uma contagem do tempo. A presença de certos grupos de estrelas no céu passou a 

indicar as épocas de seca e chuva e, portanto, o momento adequado ao plantio e à colheita; 

mudanças sazonais do clima que se revelaram fundamentais para a sobrevivência. 

A posição do Sol no horizonte ao longo do ano pode nos ajudar a compreender as 

estações, e a observação do comprimento das sombras se constitui numa informação relevante 

para sugerir uma forma indireta de medir o tamanho da Terra. Da ocasião adequada para o 

corte das madeiras ao ciclo menstrual da mulher, inúmeros foram os fenômenos cujas 

periodicidades foram associadas a dos eventos celestes. 

Essas associações entre o céu e a Terra começaram a se fazer mais fortes 

principalmente durante e após a chamada “revolução neolítica”, há cerca de 10 mil anos 

(SIMAAN, 2003). Esse evento trata da invenção da agricultura e, em seguida, das atividades 

artesanais que resultaram num notável desenvolvimento do sistema de trocas.  

Isso requeria um calendário para organizar as tarefas agrícolas e prever celebrações 

religiosas. Do céu noturno, certos grupos de estrelas transformaram-se num guia para longas 

caminhadas ou mesmo migrações, auxiliando especialmente nas navegações, quando não 

havia mais pontos de referência com que se guiar na superfície. 
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Os primeiros pontos de orientação celestes foram, naturalmente, as estrelas de maior 

brilho, o que se evidencia, por exemplo, nos escritos do poeta grego Hesíodo, no século VIII 

a.C.: 

Ao despertar das Plêiades, filhas de Atlas, daí início à colheita, e ao seu 
recolher, à semeadura. 
 
Ordenai a vossos escravos que pisem, em círculos, o trigo sagrado de 
Deméter, tão logo surja a força de Órion, em local arejado e eira redonda. 
 
Quando Órion e Sírius alcançarem o meio do céu, e que a aurora dos dedos 
da rosa conseguir enxergar Arcturo, então, Perseu, colhe e leva para casa 
todos os cachos de uvas. (HESÍODO, 1972 apud SIMAAN, 2003, p.16) 

 

O Sol e a Lua também se revelaram pontos de orientação, com seu movimento diário 

aparente. Em Stonehenge (Figura 1), na planície de Salisbury, ao Sul da Inglaterra, 

alinhamentos megalíticos da Idade do Bronze correspondem, muitas vezes com precisão, a 

posições extremas desses dois astros. 

 

   
A      B 

Figura 1. A- Mapa da evolução de Stonehenge. B- Vista aérea. 
Fonte: http://historiaearquitetura.blogspot.com/2011/07/stonehenge.html. 

 

Outras considerações meramente visuais acerca do movimento dos astros levaram a 

concepção dos planetas, palavra de origem grega para “aquele que vagueia” ou “errante”.  

Distinguindo-se dos astros que pareciam se mover em grupo, ou seja, daqueles que 

mantinham as mesmas posições relativas entre si. Os errantes se moviam independentemente, 
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percorrendo o céu vagarosamente, dia após dia, em idas e vindas que aconteciam sempre 

dentro de uma região limitada. 

A curiosidade natural de nossa espécie nos moveu no sentido de compreender as 

engrenagens celestes, o modo e o porquê disso acontecer. Indagações mais profundas, e 

igualmente ancestrais – que até hoje nos incomodam – como a origem de tudo, o passado e o 

futuro do Universo, levaram ao surgimento da cosmologia antiga. 

A lenta transição do modelo mais natural, o Geocêntrico, para o modelo Heliocêntrico, 

conhecida como Revolução Copernicana, pode se transformar em um dos tópicos mais 

promissores para motivar os jovens a uma compreensão mais ampla e questionadora sobre 

como a ciência funciona. Embora os estudantes tomem conhecimento a respeito dos 

movimentos da Terra, ate que ponto teriam segurança de que seu mundo está mesmo 

“girando”? O estudo do céu envolve, assim, questões ligadas à epistemologia – a natureza do 

conhecimento, à ontologia – sobre a natureza do mundo e nossa visão dele, e à axiologia – 

sobre os valores e fins que atribuímos as coisas (GAMA e HENRIQUE, 2010). 

Vivemos numa época em que ciência e a tecnologia desempenham um papel cada vez 

mais importante na sociedade. Mesmo assim, investigações realizadas com jovens e adultos 

sugerem que as pessoas têm dificuldade em compreender tanto fenômenos e conceitos 

científicos básicos, cujo consenso e disseminação às vezes remonta a séculos, até outros bem 

mais recentes, porém igualmente mal compreendidos pelo público (PACCA et al., 2003; 

CAMINO, 1995; TRUMPER, 2003; NARDI, 1996; BAXTER, 1989).  

FALCÃO (2009) assinala que a visibilidade da ciência moderna se dá, em geral, 

através de seus produtos, e não de seus métodos de investigação, teorias ou modelos. Além 

disso, existe uma distância entre o nível de compreensão acerca de um conhecimento 

científico que viabiliza o funcionamento de um determinado produto da ciência (em grande 

parte dispositivos, fármacos ou ainda discussões éticas envolvendo o uso ou o 
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desenvolvimento de certas tecnologias) e o que requerido do cidadão comum para o seu uso. 

Mesmo assim, no modelo de consumo vigente, o uso dos produtos da ciência está quase 

sempre dissociado da compreensão de seus princípios científicos (Figura 2). 

 

                     

   A     B 
Figura 2. A- Arsenato de gálio permite a fabricação dos microchips mais rápidos do mundo.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arsenieto_de_galio. 
B- Microprocessador Intel 80486DX2 com encapsulamento removido. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado. 
 

O ensino de Astronomia é capaz de despertar grande interesse dos jovens em aprender 

mais sobre ciência, porém, quase nunca é tão simples, uma vez que em sala de aula os alunos 

apresentam várias idéias conflitantes com relação aos astros e seus movimentos. Por exemplo, 

alguns alunos afirmam que a Terra é redonda, mas apresentam dificuldades em se imaginar 

vivendo na superfície de uma esfera (Figura 3). Há também muitos livros didáticos que 

apresentam equívocos, ilustrações obscuras ou textos pouco esclarecedores ou mesmos 

confusos (SCARINCI e PACCA, 2006). 
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Figura 3. Questão em avaliação presencial, na disciplina Astronomia, modalidade EAD, da UFRN, que 
solicitava ao aluno desenhar: a) Uma torre, no pólo Norte; b) Um pé de manga, com uma manga caindo na 

cabeça de um garotinho, no equador; e c) Um barco, no pólo Sul. 
 

A Astronomia tem o potencial interdisciplinar necessário para explorar tanto 

fenômenos cruciais para a organização da sociedade humana (necessidade de medir o tempo, 

ciclo das estações, marés, movimentos celestes etc.) quanto a busca por respostas a 

indagações eminentemente filosóficas, como a origem de tudo. Esse cenário poderia justificar, 

também, o motivo da moderna Astronomia ocupar uma posição privilegiada no imaginário 

popular, independente de classe social ou do nível de escolaridade das pessoas. Ainda que tal 

interesse não resulte numa maior compreensão dos fenômenos celestes mais fundamentais. 

Ensinar Astronomia acaba-se, assim, revelando-se uma tarefa duplamente desafiadora, 

tanto pela variedade de temas, como pela dificuldade abrangida nas suas representações e 

explicações para os fenômenos. A compreensão científica de um fenômeno como as fases da 

Lua, por exemplo, demanda desde a noção de esfericidade da Terra, passando pelo 

entendimento da propagação da luz e pelo próprio modelo de visão dos objetos, até a posição 

relativa e os movimentos dos corpos celestes, envolvendo reconhecidas dificuldades ligadas à 

representação espacial desses corpos, bem como modelos alternativos trazidos pelos alunos e 

professores (TREVISAN e PUZZO, 2006).  
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 Tais dificuldades, no entanto, podem convidar à exploração de estratégias a serem 

testadas e amplamente difundidas. Justificativas não faltam, tais como: 

  ♦ O caráter interdisciplinar da Astronomia auxilia na quebra da visão 

estratificada e segmentada dos conhecimentos, divididos rigidamente em disciplinas 

estanques, que quase não se comunicam. Através da Astronomia podemos falar de 

Matemática, Geometria, Física, Geologia, Química, Biologia, Historia, Geografia, entre outras 

– e de forma natural, transitando por cada uma delas sem a separação em disciplinas que o 

ensino tradicional acaba determinando na percepção dos estudantes; 

  ♦ Há uma grande difusão de idéias de senso comum sobre fenômenos 

astronômicos, e algumas delas, se não discutidas e trabalhadas, podem implicar na 

consolidação de visões equivocadas e prejudiciais ao bom entendimento de conteúdos 

científicos (LANGHI e NARDI, 2005); 

  ♦ O tema não é comumente abordado na formação de professores e, à medida 

que desperta interesse, essa lacuna acaba sendo preenchida por idéias nem sempre 

apropriadas, como notado no item anterior; 

  ♦ Não raras vezes os livros didáticos contêm erros conceituais, sendo que esse 

material é, em muitas situações, uma das poucas, senão a única fonte de consulta “confiável”, 

para o professor e para o aluno; 

  ♦ A percepção e a compreensão dos ciclos naturais mais importantes, algumas 

questões fundamentais que o ser humano se coloca e a expansão da consciência ambiental são 

abordagens importantes e sugeridas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), dentro do 

eixo temático “Terra e Universo”. 

  ♦ A Astronomia é uma ciência básica, e seu estudo se traduz na importância 

que a ciência intrinsecamente possui – e sem a qual nenhum conhecimento pode ser 

melhorado; 
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  ♦ Ao contrário de certas idéias de senso comum, a Astronomia tem aplicação 

imediata e de curto prazo. Até hoje, pescadores artesanais utilizam-se da posição das estrelas 

e da Lua para regressar de alto-mar. A confecção das tábuas de marés é outro exemplo. Sua 

utilização é frequente até mesmo por parte de banhistas. O ciclo das marés, influenciado pela 

Lua e pelo Sol, desperta curiosidade e é um conhecimento útil para inúmeras pessoas; 

  ♦ O papel da divulgação científica como um todo, e da difusão dos 

conhecimentos astronômicos em particular, não se restringem a mera divulgação de 

informações, mas ao ato de procurar formar no cidadão uma visão da ciência, discutindo o 

papel e a função dela na sociedade, conforme Enos Picazzio tão bem sintetizou o pensamento 

de Carlos Vogt em entrevista publicada na 100a edição da revista “Com Ciência” da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).  

 

Nesse contexto moderno, o cientista deixa de ser o sábio isolado da 
sociedade, o cidadão deixa de ser o ignorante isolado da ciência, e o 
divulgador deixa de ser apenas um elo entre ambos. A responsabilidade de 
difusão do conhecimento é de todos e se dá em todas as esferas sociais. 
Para tanto, é necessário despertar no cidadão a visão crítica, para que ele 
entenda e se conscientize do papel da ciência. Não basta ter acesso à 
informação, mas é fundamental ter uma visão crítica do processo através 
do qual se produz conhecimento científico e se difunde esse conhecimento 
na sociedade. Essa cultura científica pode aperfeiçoar os modos de se fazer 
e pensar ciência e a própria divulgação. Em essência, isso é saber pensar 
(VOGT, 2003 apud Picazzio, 2009). 

 

  ♦ A Astronomia pode apoiar a formação de docentes do Ensino Fundamental e 

Médio, de forma a estimular a adoção de novas metodologias e estratégias de ensino, 

incluindo o uso de tecnologias mais avançadas; 

  ♦ É reconhecida a sua relevância como base para expandir a nossa consciência 

ambiental (JAFELICE, 2004), o que tem feito da Astronomia uma área ou temática cada vez 

mais necessária à formação dos professores na contemporaneidade. Tal consciência é o que 

vemos evocada nas palavras expressas no jornal britânico THE INDEPENDENT, aos 40 anos 
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da famosa fotografia Earthrise (“Nascer da Terra”, em tradução livre, Figura 4), a primeira 

imagem obtida da Terra a partir de outro mundo: “Eles foram a Lua, mas acabaram 

descobrindo a Terra” (CONNOR, 2009). 

 

 

Figura 4. Earthrise, foto obtida durante a missão Apollo 8. NASA, 29/dez/1968. 
Fonte: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1249.html. 

 

  
E quando se coloca tudo isso em um contexto histórico mais amplo, nossa ligação com 

o céu fica ainda mais evidente. Na Lua, a cerca de 380 mil quilômetros da porta de nossa casa, 

encontramos pegadas deixadas por seres humanos entre 1969 e 1971. Na África, ao norte da 

Tanzânia, em 1979, a paleontóloga Mary Leakey também encontrou pegadas humanas nas 

cinzas petrificadas de um vulcão que entrou em erupção há cerca de 3,6 milhões de anos.  

Segundo sua pesquisa, elas poderiam pertencer aos primeiros hominídeos, ancestrais de todas 

as pessoas que vivem hoje na Terra (SAGAN, 1985).  

Caminhamos por todo esse tempo sob o mesmo céu que nos guia, inspira, desafia e 

proporciona a nossa sobrevivência. Acreditamos fortemente que o que agora denominamos 

formalmente de Astronomia não é só uma disciplina, um conjunto de estudos relacionados ao 

desdobramento de um grupo de conhecimentos advindos dessa construção histórica e cultural 
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que chamamos ciência (JAFELICE, 2002). É uma vivência, uma (re)conexão com o Cosmos, 

a que nunca deixamos de pertencer. A eterna busca pelo céu de cada um de nós. 

 

1.2. Concepções alternativas no ensino-aprendizagem de Astronomia 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Brasil, 1998), 

orientam que temas da Astronomia sejam destacados no currículo escolar a partir do terceiro e 

quarto ciclos, através de questões articuladas no eixo temático “Terra e Universo”. 

A ausência do direcionamento para o ensino da Astronomia no primeiro e segundo 

ciclos é algo questionado por autores que exploraram de forma bem sucedida atividades de 

observação, simulação, e imaginação sobre os astros, junto a crianças e jovens cursando esses 

ciclos de ensino (QUEIROZ, 2005; QUEIROZ e JAFELICE, 2003). Considera-se, com o que 

concordamos, que a abordagem de temas da Astronomia deve ser buscada e enfatizada desde 

sempre, pela escola.  

Ao mesmo tempo, não são poucas, nem simples, as dificuldades que se verifica no 

ensino-aprendizagem desses temas, bem como a constatação de concepções equivocadas 

sobre os mesmos, seja por alunos do ensino médio ou superior, seja por professores de 

ciências em formação inicial ou complementar (SUBRAMANIAM e PADALKAR, 2009; 

DIAS, 2008). 

Algumas dessas dificuldades, apontadas na literatura já há algum tempo, nos remetem 

a erros conceituais propagados em livros didáticos (CANALLE et al, 1997; LEITE, 2002); a 

deficiências relativas à formação inicial dos professores, na qual muitas vezes os conteúdos de 

Astronomia ou metodologias de trabalho com os mesmos estão ausentes (LANGHI e NARDI, 

2005); à ausência de material adequado para consulta pelos professores; e à existência de 

concepções alternativas relacionadas a temas fundamentais da Astronomia, tais como forma 

da Terra, fases da Lua e estações do ano.  
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Algumas dessas concepções alternativas podem ser propagadas ou reforçadas por 

tratamentos inadequados nos livros didáticos, e ampliar as dificuldades ligadas ao ensino-

aprendizagem dos temas com que se relacionam. Particularmente, se tais livros forem usados 

por professores que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de consolidar estudos em 

Astronomia na sua formação, o que usualmente leva à dependência e supervalorização das 

informações contidas nesses materiais. 

Em nossa pesquisa, as concepções alternativas identificadas na literatura em ensino de 

Astronomia e, ainda, algumas concepções ligadas ao fenômeno da visão dos objetos, 

constituíram um dos norteadores da análise das dificuldades de aprendizagem sobre fases da 

Lua pelos alunos do Ensino a Distância, e embasaram também a produção de nosso material 

didático. 

É importante destacar algumas características dessas concepções que as diferenciam 

do que usualmente se concebe como “mero” erro conceitual. As pesquisas sobre concepções 

tiveram início ao final da década de 1970, a partir do interesse em se compreender melhor o 

que estava por trás de erros conceituais que pareciam se repetir com muita freqüência, e em 

alunos de diferentes idades e culturas, nas respostas a questões envolvendo conteúdos padrões 

das ciências (CARRASCOSA, 2005). Conforme retomam BASTOS E GERMANO (2010), 

esse olhar mais atento e diferenciado para os erros dos alunos encontrou motivação em 

estudos anteriores da psicologia cognitiva (os estudos de Piaget, particularmente) e de 

filosofia da ciência (ligados às idéias de Kuhn e Popper sobre a história da ciência), os quais 

permitiram valorizar as concepções dos alunos que não se identificavam com as científicas, e 

analisar se, por trás dos erros cometidos pelos alunos, não se deveria reconhecer idéias ou 

alguma estrutura de pensamento com coerência própria, que estivessem subsidiando a forma 

dos alunos interagirem com os conteúdos de ensino das ciências. Nesse sentido, um dos 

trabalhos mais relevantes nesse período foi a tese de Rosalind Driver (1941-1997). que, 
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embora não tenha sido o primeiro estudo a reconhecer as concepções, reivindicou para elas o 

status de alternativas, reforçando o caráter estável e internamente coerente delas, para os 

sujeitos que as apresentavam e usavam em seu dia a dia. Nessa perspectiva, entendemos 

concepções alternativas como concepções dos alunos – e sujeitos de modo geral, que se 

diferenciam dos conceitos científicos, sendo estáveis e extremamente resistentes a mudanças, 

e interferindo, por isso, de forma marcante na aprendizagem de conteúdos das ciências; além 

disso, usualmente aparecem em diferentes culturas e independente da idade dos sujeitos  

 Considerando essa interferência e resistência a mudanças nas concepções alternativas 

dos estudantes, o educador precisa ter em mente que não basta focar na apresentação dos 

conteúdos, ou nos instrumentos e técnicas de trabalho com os mesmos, sem considerar os 

conceitos que os estudantes trazem previamente para sala de aula, e que dão sentido ao que 

lhes é apresentado. Construir uma estratégia de ensino que reconheça e dialogue com as 

concepções alternativas pode ser essencial, em alguns campos, para favorecer a aprendizagem 

de uma concepção científica. Ignorar sua existência, por outro lado, pode favorecer a 

manutenção de erros conceituais, apesar de todo o esforço do educador no sentido contrário. 

No que concerne ao ensino-aprendizagem de Astronomia, diversos estudos da 

literatura em Ensino de Ciências apontaram há algum tempo várias concepções, tais como as 

citadas por LANGHI e NARDI (2005): as diferenças entre as estações do ano explicadas pela 

distância da Terra em relação ao Sol; as fases da Lua interpretadas como sendo eclipses 

lunares semanais; a persistência de uma visão geocêntrica do Universo; a existência de 

estrelas entre os planetas do Sistema Solar; o desconhecimento do movimento aparente das 

estrelas no céu com o passar das horas; a presença da Lua apenas no céu noturno (admirando-

se quando mostrado o aparecimento do satélite em certos dias em plena luz do dia); e a 

associação entre a existência da força de gravidade e a presença de ar (acreditando-se que só 

existe gravidade onde houver ar ou alguma atmosfera). 
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É razoável esperarmos que a concepção ou representação que se tem da forma da 

Terra participe, direta ou indiretamente, das explicações que os sujeitos elaboram para 

fenômenos astronômicos, tais como dia e noite, fases da Lua, e estações do ano. A explicação 

dos fenômenos observados no céu de determinado lugar, a partir de uma representação 

espacial da Terra e demais astros, e de forma consistente com os modelos científicos atuais, 

demanda uma representação do nosso planeta como corpo esférico.  

 Assim, é fundamental, em nosso estudo, termos em mente as concepções que os 

indivíduos podem apresentar sobre a forma da Terra. Para considerarmos esse aspecto, 

usamos como referência o trabalho de VOSNIADOU e BREWER (1992), no qual 

propuseram a existência de cinco modelos mentais alternativos ao esférico, para a Terra, para 

esclarecer as respostas de 60 (sessenta) crianças entrevistadas por eles sobre esse assunto. 

Esses modelos identificados pelos autores estão ilustrados na Figura 5, adiante, juntamente 

com o modelo da Terra com formato esférico. Suas características podem ser sintetizadas 

pelas seguintes afirmações sobre a Terra, percorrendo-se a Figura de baixo para cima: “a 

Terra é retangular”; “a Terra é circular, mas plana como um disco”; “existem duas Terras: 

uma plana, na qual as pessoas vivem, e outra redonda que está no céu”; “a Terra é uma esfera 

oca e as pessoas vivem em terreno plano dentro dela”; “a Terra é esférica, mas fortemente 

achatada nos pólos, e as pessoas vivem exatamente na parte de cima dela, nessa região plana 

ou achatada”; “a Terra é esférica e as pessoas habitam sua superfície, podendo ocupar 

qualquer local desta”. 
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Figura 5. Modelos mentais da Terra.  
Imagem reproduzida de VOSNIADOU e BREWER (1992). 

 

 

 Modelos mentais são assumidos por Vosniadou como “uma forma de 

representação mental que preserva a estrutura daquilo que representa” (2002, p.2). No seu 

estudo com Brewer (VOSNIADOU e BREWER, 1992), encontraram que os modelos 

ilustrados na Figura 5 parecem subsidiar de forma consistente as respostas de diferentes 

crianças a uma variedade de questões que visava investigar a representação que elas 

apresentavam sobre a forma da Terra. Das 60 crianças entrevistadas, 23 apresentaram a 

concepção esférica de maneira consistente durante toda a entrevista, enquanto 26 
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apresentaram algum desses modelos alternativos, também de forma consistente, e 11 crianças, 

do total, apresentaram concepções não estáveis, apresentando respostas mistas para as 

questões que exploravam sua idéia sobre a forma da Terra.  

Aparentemente, alguns modelos são produzidos pela interação entre o conhecimento 

mais intuitivo que as crianças elaboram sobre a forma da Terra, na sua vivência diária com o 

que parece ser uma Terra plana, e a informação culturalmente aceita de que a Terra é um 

corpo esférico. Podemos visualizar nesses modelos a dificuldade na construção da 

representação da forma esférica da Terra, a qual, para ocorrer, precisa superar uma concepção 

absoluta e hierarquizada do espaço, a concepção de que o espaço “acima” do solo é 

intrinsecamente diferente do espaço “sob” o solo. Vosniadou e Brewer consideram que duas 

pressuposições básicas estão subjacentes a esses diferentes modelos: a) a Terra é plana; e b) 

os objetos, e a própria Terra, necessitam de algo que os sustentem, para não cair. 

Embora o estudo de Vosniadou e Brewer (1992) tenha se desenvolvido junto a 

crianças, a experiência cotidiana nossa, no ensino da Astronomia junto a professores em 

formação, nos mostra que algumas dessas concepções também ocorrem em adultos. A história 

da ciência por sua vez, nos informa que a idéia sobre a forma da Terra na nossa cultura 

ocidental passou por concepções similares a alguns desses modelos identificados nas crianças. 

Um dos registros mais antigos de modelos sobre a forma da Terra, que seriam advindos dos 

egípcios, a apresentam como plana e imóvel, no centro do universo (KUHN, 1957). Nos pré-

socráticos, encontramos uma diversidade de versões para a forma do nosso planeta e o meio 

que o circundaria, sustentando-o: a Terra plana e circular rodeada de água, na visão de Tales, 

e a Terra cilíndrica de Anaximandro, são exemplos de duas versões que apresentam em 

comum o fato de assumirem para a Terra um formato achatado. 

A esfericidade da Terra também é sistematizada por Aristóteles, que, entre outros 

argumentos cita a posição da estrela polar (Polaris), que aparece tanto mais baixa no céu 
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quanto mais para o Sul caminhar o observador; algo difícil de explicar ao se assumir uma 

Terra plana (VOSNIADOU, 1992; MARTINS, 1997). 

Aristóteles tornava coerente a esfericidade da Terra a partir das idéias específicas de 

sua física, segundo a qual a matéria comportava-se diferentemente, conforme sua natureza e o 

local do espaço que ocupava. Uma vez que a matéria composta de materiais mais pesados 

tendia a ir para o centro do Universo, justificava ele, as coisas que se encontram próximas à 

superfície do planeta tendem a se aproximar do solo. 

Ao sairmos da perspectiva da física “espacial” de Aristóteles (MARTINS e 

ZANETIC, 2002), em que o centro do universo determinava um comportamento diferente da 

matéria em torno dele, lançamos mão de outras explicações. No contexto newtoniano, o 

espaço é concebido como totalmente homogêneo e isotrópico, sendo quaisquer de seus pontos 

equivalentes entre si. O que permite justificar a queda dos objetos rumo à superfície terrestre 

passa a ser as interações de que a matéria participa, ou, mais especificamente, a interação 

gravitacional. Percebe-se assim, que há, na idéia de Terra esférica que desejamos partilhar 

com os alunos, noções a serem construídas acerca do espaço e da matéria.  

Para o fenômeno das estações do ano também é possível distinguir diversos modelos 

explicativos (CAMINO, 1995; DE MANUEL, 1995; NAVARRETE et all, 2004). Em estudos 

feitos em diferentes países, o modelo mais freqüente tem sido, usualmente, o que atribui a 

variação na distancia ao Sol como causa das estações do ano. Como explorado por Caniato no  

“episódio na vida de Joãozinho da Maré” (CANIATO, 1985), esse modelo está associado, 

usualmente, a uma concepção de que a órbita da Terra ao redor do Sol é acentuadamente 

elíptica, e com isso, o verão coincidiria com o período em que a Terra está mais perto do Sol 

em seu movimento de translação, enquanto o inverno, ao período em que está mais distante. 

Um exemplo de imagem que ilustra esse modelo está apresentado na Figura 6. 
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A idéia de uma órbita altamente excêntrica para a Terra, pode estar relacionada ou 

pelo menos reforçada pela ocorrência de ilustrações inadequadas presentes em livros 

didáticos. É possível, ainda, que seja equivocadamente reforçada no estudo das leis de Kepler, 

quando a ênfase e valorização dada à hipótese da forma elíptica para as órbitas dos planetas 

pode ocorrer dissociada de um estudo de escalas sobre sua excentricidade. Como sabemos, 

essa ênfase se justifica pela ruptura que a hipótese estabeleceu com o dogma da perfeição 

circular e esférica, herdada dos gregos, e pela simplicidade que gerou no modelo do cosmos, 

permitindo romper definitivamente com os epiciclos. Contudo, raramente se esclarece que a 

excentricidade das elipses dessas órbitas é pouco significativa. 

Embora o modelo que explica as estações através da distância entre a Terra e o Sol 

leve a uma contradição com a informação relativamente bem difundida pelos meios de 

comunicação de que quando é verão no Brasil, por exemplo, é época de neve e frio na Europa 

e América do Norte (ou que o ciclo das estações opera de forma oposta em cada hemisfério da 

Terra), usualmente essa contradição não chega a ser evidenciada para quem usa o modelo,de 

modo que não ocorre espontaneamente, no sujeito, conflito a esse respeito.  

Há algumas variações em torno da idéia de que as estações se relacionam com a 

distância Terra-Sol. Numa delas, reconhece-se a inclinação do eixo da Terra, mas continua-se 

atribuindo a temperatura à distancia Terra- Sol: por causa da inclinação axial, um hemisfério 

se aproximaria mais do Sol que o outro, sendo verão no primeiro e inverno no segundo 

(Figura 6). 
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Figura 6. Concepção alternativa sobre as estações do ano: a Terra se move em torno do Sol numa órbita elíptica 
de grande excentricidade e as estações acontecem pela variação da distância Terra - Sol. Imagem reproduzida de 

CAMINO (1995). 
 

 

1.2.1 Concepções sobre as fases da Lua 

 

De todos os fenômenos celestes ao alcance do olho humano, um dos mais notáveis e, 

acessíveis à observação, nos diferentes lugares, são as fases da Lua. Todos os meses o satélite 

natural da Terra exibe um ciclo de formatos que passam pelo completamente visível, o 

invisível, e estágios intermediários entre estes, nos quais é vista ora mais, ora menos 

iluminada. 

Sabemos que isso se deve as posições relativas entre a Lua, a Terra e o Sol. A cada dia 

o Sol ilumina a Lua sob um ângulo diferente, à medida que ela se desloca em torno da Terra. 

Um ciclo completo das fases leva cerca de 29 dias e meio e se chama mês lunar, lunação, 

revolução sinódica ou ainda período sinódico da Lua. 

Em cada dia da lunação enxergamos a Lua um pouco diferente e assim podemos 

imaginar cerca de 30 diferentes fases da Lua – mas isso ainda não é o bastante. Considerando 

a concepção científica, cada fase lunar representa um ângulo cujo vértice está na Terra, entre 

Lua e Sol. Como a Lua se move, esse ângulo muda constantemente. Assim, rigorosamente 

falando, a cada instante temos uma fase da Lua diferente. A Lua, na verdade, tem infinitas 
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fases. Porém, em nossa cultura, geralmente apenas quatro fases lunares recebem 

denominações especiais: Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante. 

Nos Quartos Crescente e Minguante um observador vê a metade do disco lunar 

iluminado ou, em outras palavras, vê a metade do hemisfério lunar voltado para a Terra – o 

que por sua vez corresponde a 1/4 da superfície lunar iluminada, daí o termo. Uma dada fase 

lunar ocorre no mesmo instante para todo o mundo, porém, ela não é vista de maneira 

idêntica. No hemisfério Norte, o aspecto da Lua é invertido em relação ao visto por um 

observador no hemisfério Sul. 

A Lua Nova acontece quando o hemisfério lunar voltado para a Terra não reflete 

nenhuma luz do Sol. Dizemos também que, nessa posição, a Lua está em conjunção com o 

Sol. A Lua Nova nasce por volta das seis horas da manhã e se põe às seis da tarde, 

aproximadamente. Ou seja, ela transita pelo céu durante o dia – e não é visível, tanto pelo fato 

de não estar refletindo luz solar para a Terra, quanto por se encontrar aparentemente próxima 

do Sol, no céu, e este ofuscar sua visão. 

Cerca de sete dias e meio depois da Lua Nova, a Lua deslocou-se 90° em relação ao 

Sol e está na quadratura ou primeiro quarto. É o Quarto Crescente. A Lua nasce ao meio-dia e 

se põe à meia-noite, aproximadamente. Seu aspecto é o de um semicírculo voltado para o 

Oeste. Vista do hemisfério Sul, o Quarto Crescente convenientemente lembra a letra “C”, de 

crescente. Vista do hemisfério Norte, ao contrário, a Lua Crescente se parece mais um “D”. 

Passados cerca de 15 dias da Lua Nova, dizemos que a Lua está em oposição ao Sol. É 

a Lua Cheia. Os raios solares incidem sobre o nosso único satélite natural, iluminando 100% 

do hemisfério voltado para a Terra.. Nessa fase, Lua e Sol aparecem em lados diametralmente 

opostos do céu. A Lua Cheia é visível durante toda a noite, nascendo por volta das dezoito 

horas e se pondo às seis da manhã. 
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Uma nova quadratura surge quando a diferença angular é de aproximadamente 270°. 

O aspecto da Lua no Quarto Minguante é de um semicírculo voltado para o Leste. A Lua 

nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, aproximadamente. O Quarto Minguante também 

pode ser entendido como um “quarto decrescente” e, de fato, visto do hemisfério Sul, a Lua 

lembra uma letra “D”, de decrescente. 

Existe uma sincronia entre os movimentos de rotação da Lua em torno de seu próprio 

eixo e a revolução da Lua em volta da Terra. Por causa disso, o satélite mantém sempre a 

mesma face voltada para a Terra (Figura 7). Não podemos observar plenamente o outro lado, 

que por isso recebe o nome de “lado oculto” (que não é o mesmo que “lado escuro”, onde é 

noite). A Lua gira sobre si mesma, só que demora tanto tempo para realizar esse movimento 

quanto para circular a Terra. Por isso, os dias e noites na Lua duram, cada um, cerca de 14 

dias terrestres. Quando é Lua Nova, a face voltada para nós está no escuro (não reflete luz do 

Sol), mas o hemisfério oposto – o lado oculto para a Terra – está 100% iluminado (é dia). Já 

durante os Quartos Crescente e Minguante, metade da Lua está de dia, enquanto é noite na 

outra metade. O mesmo ocorre no lado oculto. 
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Figura 7. Ilustração do modelo das fases da Lua, adaptada a partir de GERMANO e CARVALHO (2007) 

 

 

Parece ser suficiente o seguinte conjunto de conhecimentos astronômicos elementares 

para explicar satisfatoriamente esse ciclo de fases: i. A Lua se move em volta da Terra no 

período aproximado de um mês; ii. Ela não emite luz própria, apenas refletindo a luz que 

recebe do Sol; e iii. A qualquer instante, a Lua tem metade de seu globo iluminado, ficando 

escuro o hemisfério oposto ao Sol. Dessa maneira, as fases podem entendidas pelo quanto 

vemos do lado iluminado da Lua, à medida que ela vai se movendo ao redor do nosso planeta. 

Uma explicação como essa já havia sido aventada por Anaxágoras, que viveu em Atenas no 

século V a.C. (HEALTH, 1931 apud SUBRAMANIAM e PADALKAR, 2009). 

No entanto, diversos estudos na literatura ressaltam dificuldades no aprendizado do 

modelo científico para esse fenômeno tão cotidiano, particularmente, aquelas relacionadas à 

presença de concepções alternativas (CAMINO, 1995; CANALLE et al. 1997; BARNETT, 

2002; LANGHI e NARDI, 2007; IACHEL et al., 2008; SUBRAMANIAM e PADALKAR, 

2009). 
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É bastante comum a confusão com o modelo dos eclipses, quando a sombra da Terra é 

citada como fator determinante na formação das fases (Figura 8). Essa concepção se verifica 

também em professores de ciências (TREVISAN e PUZZO, 2006). Alguns textos escolares 

reforçam essa idéia ao usarem diagramas sugerindo uma Lua eclipsada pela Terra durante a 

fase da Lua Nova (KRINER, 2004). Contudo, há uma informação crucial que as explicações 

textuais e os esquemas em duas dimensões omitem, com freqüência: a de que a órbita lunar 

encontra-se ligeiramente inclinada com respeito ao plano da órbita terrestre. Tal fato, aliado à 

distância da Lua ser da ordem de 30 diâmetros terrestres, garante que os eclipses não 

aconteçam todos os meses, ao contrário das fases. 

 

 

Figura 8. Concepção alternativa sobre a causa das fases da Lua: a Terra projeta sombra na Lua, produzindo 
parte da obscuridade nas fases. Imagem reproduzida de CAMINO (1995). 

 

 

Vários estudos também destacam outras concepções alternativas, tais como “a Lua 

gira em volta do Sol”, “o Sol faz sombra na Lua”, “a Lua tem uma face preta e outra branca” 

(CAMINO, 1995; IACHEL et al., 2008) ou ainda “nuvens cobrem a Lua” e “a fase da Lua 

está relacionada com a posição do observador na Terra”, como reportam SUBRAMANIAM e 

PADALKAR (2009).  

Esses mesmos autores ainda destacam dificuldades relacionadas à compreensão de 

como a luz do Sol incide sobre a Lua, ou sobre outro corpo aproximadamente esférico e sem 
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luz própria. No estudo desses pesquisadores, alguns estudantes consideraram que quanto mais 

perto do Sol estivesse a Lua, maior seria a área iluminada (Figura 9).  

As anotações no desenho apresentado pela Figura 9 podem ser traduzidas como: “A 

lua é completamente iluminada e a Terra não causa uma sombra.”. E ainda: “*Note, por 

favor: esses diagramas são apenas para explicar o fenômeno e não considera as distâncias 

entre o planeta e a estrela.”. Essas anotações sobre o desenho referem-se à idéia do estudante 

de que nessa situação, toda a Lua, inclusive seu hemisfério oposto ao Sol, ou parte dele, está 

sendo iluminado, em função da proximidade entre esses dois astros.  

Ainda conforme esse estudo, alguns entrevistados se sentem inseguros sobre a 

existência de um terminador, isto é, de uma região fronteiriça que separa o claro do escuro ou 

o dia da noite. Realmente essa região não é bem definida, quando na presença de uma 

atmosfera (na Terra, por exemplo, o terminador é onde estão acontecendo os crepúsculos e 

auroras diárias). Porém, na Lua, que possui uma atmosfera muito tênue, uma fase lunar 

freqüentemente apresenta uma linha de terminador bem definida.  

Essa linha é perceptível a olho nu, mas o observador pode não atribuí-la tão facilmente 

a uma fonte de luz que incide lateralmente no astro, considerando a sua linha de visada, e 

eventualmente atribuir sua existência a uma sombra. Ou seja, ele supõe que uma fonte de luz 

incide na mesma direção da visada, mas está sendo parcialmente interrompida por outro 

corpo, eventualmente, a própria Terra. 
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Figura 9. Raios de luz do Sol iluminam mais que a metade da Lua, nesta concepção de um estudante 
entrevistado no trabalho de SUBRAMANIAM e PADALKAR (2009). 

 

 

No mesmo estudo, quando os alunos são convidados a desenhar o aspecto da Lua em 

uma determinada fase entre Cheia e Nova, suas gravuras não são acuradas nem tampouco 

consistentes com o modelo científico. As luas Crescente e Minguante são geralmente 

representadas como “foices” ou “luas eclipsadas”. Contudo, nestas fases, o satélite jamais 

assume a forma de um arco ou foice, mas sim a de semicírculos ou frações dele. 

Vemos assim que, mesmo sendo um fenômeno corriqueiro, as fases da Lua acabam se 

configurando um dos mais intrigantes conteúdos para alunos ou professores, jovens ou 

adultos. Contudo, o entendimento de seu mecanismo mostra-se complexo.  

Para MOREIRA (1996), as pesquisas sobre o tema concepções alternativas, realizadas 

tipicamente na década de 1970 destacaram a atenção que deveria ser dada aos alunos, que 

chegam à sala de aula trazendo uma “ciência alternativa”. Era preciso primeiro considerar 

essas idéias prévias, para em seguida fazer com que os estudantes as abandonassem em favor 

das explicações científicas, sendo que, para isso, comumente eram usadas estratégias 

instrucionais, tais como a mudança de paradigma e o conflito cognitivo. Contudo, os tímidos 

resultados daquelas pesquisas sugerem que essa substituição de concepções raramente 
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acontecia, pois os modelos mentais das pessoas não são precisos ou consistentes como os 

científicos, mas apenas funcionais. 

VOSNIADOU (1994) já ressaltava que esta seria uma mudança progressiva obtida a 

partir dos vários modelos mentais dos alunos, com a adição gradual de informações aos 

modelos previamente existentes, ou de uma revisão nos pressupostos, ou na estrutura 

relacional do modelo. Por exemplo, a pressuposição de uma Terra plana poderia começar a 

ser revisada quando o sujeito compreende que numa superfície esférica suficientemente 

grande, o ambiente ao redor ainda parece plano. 

Procurando entender o mundo, muitas vezes criamos explicações mesmo antes do 

primeiro contato com a escola. Na construção desses modelos contribuem nossas fantasias, 

medos e desejos, somados à influência da cultura familiar e nossas próprias interpretações do 

mundo natural. Sem que tomemos conhecimento de outras formas de pensar, de outros 

modelos, uma interpretação equivocada pode durar por toda a vida – tornando-se um 

obstáculo à compreensão de outros fenômenos que de alguma forma tenham relação com o 

modelo assim criado. 

 
1.3. O ensino de Fases da Lua 

 

A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra, e com o qual temos contato desde 

tenra idade. Às vezes, “lua” é uma das primeiras palavras que uma criança aprende. Para o 

historiador das religiões, Mircea Eliade (ELIADE, 2008), desde pelo menos o período 

neolítico os nossos ancestrais vem ligando à Lua, por um mesmo simbolismo, ao ciclo das 

águas, da chuva, a fecundidade das mulheres, ao ritmo de certos animais e da vegetação, e ao 

destino do próprio ser humano. Na obra “Tratado de História das Religiões”, desse mesmo 

autor, há um capítulo dedicado à Lua e sua mística, através dos tempos e de diversas culturas; 

dele destacamos: 
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O Sol permanece sempre igual, sem qualquer espécie de “devir”. A Lua, em  
contrapartida, é um astro que cresce, decresce e desaparece, um astro cuja 
vida está submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte. 
Como o homem, a Lua tem uma “história” patética, porque a sua 
decrepitude, como a daquele, termina na morte. Durante três noites o céu 
estrelado fica sem Lua. Mas esta “morte” é seguida de um renascimento: a 
lua “nova”. O desaparecimento da Lua na obscuridade da “morte”, nunca é 
definitivo. [...] Este eterno retorno às suas formas iniciais, esta 
periodicidade sem fim fazem com que a Lua seja, por excelência, o astro 
dos ritmos da vida. (ELIADE, 2008) 

 
 

Mesmo considerando a riqueza que tais considerações podem nos convidar a explorar 

com os educandos, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (BRASIL, 1998), 

propõem os quatros blocos temáticos para as Ciências Naturais – Ambiente, Ser humano e 

saúde, Recursos tecnológicos, Terra e Universo – este último somente “está presente a partir 

do terceiro ciclo, por motivos circunstanciais, ainda que se entenda que esse eixo poderia estar 

presente nos dois primeiros” (BRASIL, 1998, p.36). Fica constatada, assim, a ausência de 

conteúdos relativos ao ensino de Astronomia nos 1º e 2º ciclos. Esse fato é muito bem 

comentado por JAFELICE apud LIMA (2006): 

 

Com efeito, embora os PCN chegam a explicitar que vivemos no ritmo dos 
ciclos da natureza, sequer é mencionado que esses ciclos são todos de 
caráter astronômico! Esta omissão não é apenas uma informação faltante. 
Ela revela um desconhecimento aliado à, ou decorrente da, visão de mundo 
embutida nos PCN e leva a vieses diversos. A riqueza enorme, 
potencialmente presente, no fato de que os “ciclos da natureza”, no planeta 
Terra, são todos, sem exceção, caracterizados, direta ou indiretamente, por 
processos de teor astronômico, é completamente ignorada e, portanto, 
perdida na atual proposta dos PCN para o 1º e 2º ciclos do ensino 
fundamental. 

 

Especificamente no tema fases lunares, várias propostas buscando uma melhor 

compreensão desse fenômeno tem sido apresentadas e, nesse contexto, a presença de 

trabalhos sobre concepções alternativas sobre a formação das fases se apresenta como um 

importante subsídio para o desenvolvimento de métodos pedagógicos. Alguns autores 

propõem a produção de modelos físicos, isto é, aparelhos que podem ser construídos e 
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manipulados pelo sujeito, como maquetes. Outros são modelos de ação, quando o sujeito 

toma parte, com o seu próprio corpo, como um dos elementos do modelo, como acontece 

quando crianças que se movem uma ao redor da outra procurando simular o movimento do 

sistema Terra – Lua. Há propostas que fazem uso de animações ou simuladores com os quais 

o usuário interage, sozinho ou em pequenos grupos, mediado pelo professor ou de forma 

autônoma, de forma a visualizar e/ou manipular o modelo científico numa tela de computador. 

Mas o uso de simuladores, no que diz respeito ao tema fases da Lua em particular, acabam 

sendo os casos menos numerosos, dentro das pesquisas realizadas por este autor sobre o uso 

da Informática no Ensino das Ciências (ver seção 3.2, p. 58). 

Vale destacar algumas propostas que, pela facilidade de implementação e o potencial 

didático, mereceriam ser amplamente utilizadas. SARAIVA et al. (2007), que propõe a 

construção de um material para demonstração do conceito de fases em um corpo iluminado 

(Figura 10). Seu experimento, de baixo custo e fácil reprodução, usa uma bola de isopor 

fixada no interior de uma caixa de papelão com paredes internas enegrecidas para minimizar 

reflexões. A bola é iluminada pela luz de uma pequena fonte, como uma lanterna, que simula 

a luz do Sol. Observando-se o interior da caixa através de quatro pequenos orifícios, um em 

cada parede lateral, é possível ver a bola nas quatro fases mais conhecidas, o que auxilia na 

compreensão das fases como sendo diferentes pontos de vista de um astro que tem sempre 

uma metade iluminada. 
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Figura 10. As fases da Lua em uma caixa de papelão. Imagem extraída de SARAIVA et al. (2007). 
 

 

Vivenciar a percepção das fases da Lua a partir da Terra, possivelmente antes que nos 

modelos mostrando esses corpos no espaço, é o que sugere KRINER (2004), que também 

propõe a construção de uma maquete mostrando que o Sol e a Terra estão num plano diferente 

do que se encontram a Lua e a Terra. Mas é a atividade com o corpo que, para o autor, se 

destaca na compreensão do movimento mais básico da Lua em volta da Terra, podendo ser 

feita com duas crianças, sob orientação do educador, que se movem uma em volta da outra. 

Dessa maneira poderão simular o mês lunar e as diferentes formas como se vê a Lua, da 

perspectiva terrestre, além da questão da rotação lunar, que acontecendo praticamente no 

mesmo tempo que a revolução do satélite, faz com que possamos ver somente um hemisfério 

lunar, permanecendo o outro oculto. Essa atividade pode contemplar mais facilmente a 

explicação do porquê o termo “lado oculto da Lua” é mais apropriado que “lado escuro da 

Lua”, ou seja, que mesmo o hemisfério permanentemente oculto de nós recebe luz do Sol em 

certos períodos. Já com respeito a explicação do mecanismo de formação das fases usando o 

corpo, deve-se ter cuidado redobrado para não acabar enfatizando, ainda que 
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inconscientemente, uma das concepções mais comumente encontradas em jovens e adultos: a 

de que a sombra da Terra está envolvida no processo. 

Um pesquisador que trabalha essa questão é CANALLE (1994). Destacando que as 

gravuras encontradas em livros didáticos geralmente não atingem o objetivo de esclarecer 

adequadamente sobre a formação das fases, ele apresenta um experimento didático, de fácil 

construção e baixo custo, para mostrar as fases da Lua (e também sua relação com as marés e 

eclipses). O autor usa uma lâmpada incandescente, cujo facho é direcionado através de um 

tubo de papelão revestido internamente com papel alumínio. Numa espécie de mistura entre 

maquete e uso do corpo. Essa prática também envolve de duas a três pessoas. Uma pequena 

bola de isopor, representando a Lua, fica com uma delas, que a faz girar sobre si mesma e ao 

redor da Terra, representada por outra pessoa, que lentamente gira em torno de si mesma – e 

seu ponto de vista será usado como referência. A fonte de luz (representando a luz solar) 

aponta para a Lua, e para garantir que a luz venha sempre de uma mesma direção, uma 

terceira pessoa, que a segura, se desloca para a esquerda ou direita, quando necessário. O 

autor ressalta ainda que o plano da órbita da Lua (a bolinha de isopor) deve ser inclinado em 

relação ao plano da órbita da Terra, supostamente paralelo ao chão. 

Diferentes modelos podem ser usados numa única atividade, um após o outro, de 

forma a promover mudanças conceituais de professores. É a interessante proposta de SHEN e 

CONFREY (2007), que trabalha inicialmente com modelos em 2D das fases lunares, o que 

acaba provocando, no andamento de sua atividade, certa confusão com relação a sombras 

projetadas pela Terra. Os próprios professores selecionam materiais para construir seus 

modelos. Entre eles, um bambolê e duas bolas de isopor auxiliam na compreensão da posição 

da Lua e do Sol durante as principais fases (Figura 11). 
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Figura 11. Modelo feito com bambolê. Extraído de SHEN e CONFREY (2007). 
 

 

BARNETT (2002) usa questionários, observações práticas e modelos computacionais 

em realidade virtual para conduzir um estudo em um grupo de crianças de escolas elementares 

em zonas rurais dos Estados Unidos sobre fases da Lua e eclipses. Seus estudantes exploram 

um modelo interativo no computador com o sistema Terra, Lua e Sol que permite examinar 

diferentes pontos de vista no espaço, e também são encorajados a desenvolver hipóteses sobre 

como a posição da Lua, relativamente a Terra e ao Sol, poderia determinar uma dada fase. Seu 

projeto requeria, ainda, que cada estudante fizesse observações práticas da posição da Lua no 

céu e sua fase, em várias noites, discutindo seus resultados com os colegas. O autor conclui 

que seus alunos puderam desenvolver um entendimento sofisticado sobre esses temas, sem 

que fosse preciso direcioná-los para uma mudança conceitual a partir das concepções prévias 

de cada um. 

Baseado numa investigação mais aprofundada acerca dos modelos que os estudantes 

têm de fases da Lua, LINDELL e OLSEN (2002) propuseram um questionário de múltipla 

escolha denominado Lunar Phases Concept Inventory (LPCI) que tira proveito de inovadoras 

teorias de análise para mapear diferentes dimensões dos modelos mentais sobre fases da Lua 
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em estudantes de nível superior. Os autores reconhecem que as fases lunares são um dos 

conceitos mais difíceis de serem ensinados em Astronomia, ressaltando que, muitas vezes, 

quando o professor acredita ter tido sucesso, logo percebe que a grande maioria dos alunos 

não está apta a responder satisfatoriamente questões simples sobre o modelo científico de 

formação das fases, o que destaca como as concepções deles são persistentes e fortemente 

arraigadas. Assim, e numa tentativa auxiliar outros educadores na elaboração de estratégias de 

superação dessas dificuldades, o LPCI é apresentado como uma alternativa aos tradicionais 

métodos de investigação qualitativa individual. Uma versão desse teste para o hemisfério sul 

foi proposta por pesquisadores australianos (MULHOLLAND e GINNS, 2008) e, mais 

recentemente, o LPCI foi reformulado por SARAIVA et al. (2011) e aplicado com estudantes 

de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS.  

O trabalho de SILVEIRA (2001) não é uma proposta que colabore diretamente com o 

ensino das fases da Lua, mas oferece um dos panoramas mais completos, e ao mesmo tempo 

suscinto, sobre o tema em língua portuguesa. Ao analisar as variações dos intervalos de tempo 

que ocorrem entre as quatro principais fases (aspecto muitas vezes ignorado até por textos 

mais técnicos) ele fornece uma explicação para a formação das fases que destaca não somente 

a inclinação da órbita lunar em relação à terrestre, mas a própria forma como os raios solares 

chegam até nós, quase paralelos e vindos de muito longe, porém não exatamente paralelos ao 

plano da órbita da Lua. Preocupando-se em descrever com mais precisão o movimento da 

Lua, o autor destaca as perturbações sofridas pelo sistema Terra - Lua, assim como as 

excentricidades orbitais dos dois corpos. Tais fatores só têm a contribuir para que o leitor 

perceba um pouco mais sobre a complexidade desse sistema orbital, cujos astros não somente 

estão numa escala dificilmente retratada nos diagramas explicativos, como também percorrem 

trajetórias inclinadas, não circulares e ainda sofrem perturbações gravitacionais com 

resultados importantes.  
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Tudo isso pode servir para reforçar a necessidade do professor estar sempre atento as 

limitações dos métodos tradicionais de ensino do mecanismo de formação das fases da Lua – 

normalmente envolvendo esquemas, maquetes e simulações em computador, e incapazes de 

retratar com precisão, de uma só vez, detalhes muito importantes que, sendo sistematicamente 

ignorados, provavelmente contribuem para o baixo número de alunos que compreendem bem 

esse fenômeno.  

Idealmente, o tema fases da Lua deve ser abordado com continuidade e em diferentes 

níveis do aprendizado, desde o Ensino Fundamental, oferecendo contribuições crescentes de 

complexidade, até atingir um patamar, no Ensino Médio, em que o estudante tenha um 

panorama mais completo e que lhe permita não apenas construir um modelo mais próximo do 

científico, como também possuir boas noções sobre as irregularidades que permeiam, afinal, 

muitos fenômenos naturais. 
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2. O ENSINO DE ASTRONOMIA NO CONTEXTO DAS LICENCIATURAS A 

DISTÂNCIA DA UFRN 

 

 

2.1. Breves considerações sobre a Educação a Distância 

 

Ao contrário do que se poderia imaginar, a Educação a Distância (EAD) não é um 

fenômeno recente. Enquanto ensino com certificação, sua origem remonta as experiências de 

ensino por correspondência iniciadas no final do século XVIII. A primeira tecnologia que 

permitiu a EAD foi a escrita. As cartas, e posteriormente os livros, foram as primeiras formas 

que embutiam um caráter didático onde o ensino ocorria quando os sujeitos envolvidos (quem 

ensina e quem aprende) estavam separados no tempo ou no espaço (CHAVES, 1999). 

Do ponto de vista atual, diz-se que essa modalidade de ensino utiliza as tecnologias de 

comunicação disponíveis como veículos de distribuição de conhecimentos, baseando-se num 

modelo educacional em que a aprendizagem não deve ter limitações espaciais ou temporais 

(MOORE & KEARSLEY, 1996 apud MUNDIM, 2006).  

Assim, os alunos podem não ter contato direto (presencial) com o professor ou o 

ambiente escolar, mas isso não se constituirá num impedimento ao aprendizado em diversas 

áreas. A Educação a Distância possibilita, portanto, atender a um grande número de pessoas, 

simultaneamente e nas mais diferentes localidades, sem necessidade de deslocamentos. 

Faz-se necessário, no entanto, adotarmos uma definição, entre as muitas que podemos 

encontrar na literatura, sobre EAD – e que será utilizada como guia neste trabalho. Para 

ARETIO (2001, p.41) “A educação a distância se baseia em um diálogo didático mediado 

entre o professor (instituição) e o estudante que, localizado em espaço diferente daquele, 

aprende de forma independente (cooperativa)”. Através dessa visão, esse autor sintetiza o que 

considera as principais características desta modalidade de ensino:  
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i) a quase permanente separação do professor e aluno no espaço e no tempo, 

salvaguardando-se que nesta última variável pode produzir-se também 

interação síncrona; 

ii) o estudo independente no qual o aluno controla o tempo, espaço, 

determinados ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, atividades, 

tempo de avaliação, etc. Aspectos que podem complementar-se – ainda que 

não necessariamente – com as possibilidades de interação em encontros 

presenciais ou eletrônicos que fornecem oportunidades para a socialização e a 

aprendizagem colaborativa; 

iii) a comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em 

alguns casos, destes entre si, através de diferentes recursos. 

iv) o suporte de uma instituição que planeja, projeta, produz materiais, avalia 

e realiza o seguimento e motivação do processo de aprendizagem através da 

tutoria. 

 

Embora seja mencionada a possibilidade de interação síncrona, Aretio destaca que sua 

concepção de ensino a distância trata como relevante o fato da comunicação entre aluno e 

professor ocorrerem, a maior parte do tempo, de forma assíncrona. Esse aspecto da distância 

no tempo (e não a mera distância física, como usualmente considerado), para as interações 

entre professores e alunos, e sujeitos de modo geral, é fundamental de ser ressaltado porque 

para muitos a Educação a Distancia é sinônimo de distância física entre sujeitos, o que não 

permite concluir pelas mesmas demandas e conseqüências a que nos leva o foco na distância 

temporal das interações. 

Particularmente em nosso estudo, é importante ressaltar esse fator como motivador 

sobre como as concepções alternativas interferem nesse contexto particular de comunicação 

assíncrona e escrita. 
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Outro aspecto relevante é o papel das tecnologias, na mediação da interação entre os 

sujeitos da EAD. 

A literatura costuma classificar a evolução da EaD em gerações que são caracterizadas 

pelos recursos tecnológicos de suas épocas, aumentando em número, complexidade e 

potencialidade com o tempo. A chamada Primeira Geração compreende desde os meados do 

século XIX (1840) até 1970 com os cursos por correspondência, consagrados principalmente 

devido ao desenvolvimento dos serviços postais, na Europa e nos Estados Unidos. A Segunda 

Geração se situa aproximadamente entre 1970 e 1980 com as Universidades Abertas, cujos 

meios de aprendizado passam a ser complementados pelo rádio e televisão, enquanto material 

para leitura continua sendo enviado por correspondência.  

O aperfeiçoamento e agilização dos serviços de correio e, sobretudo, o 

desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo das comunicações, influenciaram de forma 

decisiva o que levou à Terceira Geração, entre 1980 e 1990, que na visão de alguns autores se 

destaca pelo uso dos vídeo cassetes (VHS) juntamente com a televisão. Logo em seguida vem 

a Quarta Geração, que vai de 1990 até o presente e contempla os avanços das tecnologias 

computacionais, como multimídia, Internet e interatividade, estimulando e reformulando sem 

precedentes a forma como se aprende a distância (MUNDIM, 2006), particularmente, entre 

outros fatores, pela redução no tempo entre interações e pela possibilidade de multiplicação 

das interações, na partilha dos espaços virtuais em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). 

A EAD propicia uma grande flexibilidade no acesso a aprendizagem e uma maior 

adaptação ao ritmo do aluno, que não precisa viajar ou se deslocar até a escola, podendo, 

portanto, canalizar esse tempo para a aprendizagem e mesmo viabilizar que ocorra seu 

acompanhamento do curso. Requer, por outro lado, maior autonomia, um elevado grau de 
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maturidade e compromisso por parte do aluno (NEDER, 2006), na medida em que ele passa a 

ter maior poder de decisão nos objetivos, e no nível de profundidade de seus estudos . 

As tecnologias mais recentes também ajudam a ampliar o potencial cognitivo do 

aluno, na medida em que viabilizam maior intensidade de pesquisa, além de comunicação 

mais diversificada entre sujeitos que partilham os mesmos espaços virtuais, possibilitando 

assim, ampliar também o grau de cooperação e colaboração entre aprendizes. Por outro lado, 

o professor precisa se capacitar adequadamente, pois esse processo envolve novos conceitos 

de comunicação, bastante distintos dos habitualmente encontrados no ambiente das aulas 

presenciais. É um novo desafio: os professores e tutores a distancia devem compreender as 

capacidades e necessidades dos alunos, ainda que sem o contato pessoal e a experiência direta 

de trabalho com eles. 

De acordo com PRADO e VALENTE (2002) apud SCHLÜNZEN et al. (2006), 

existem três abordagens educativas em EAD: a “Broadcast”, “Sala de Aula Virtual” e o 

“Estar Junto Virtual”. Na primeira, os meios tecnológicos são utilizados para entregar 

informações aos aprendizes sem que haja interação entre alunos, nem entre professor e aluno. 

Como exemplo estão os programas gravados em vídeo e grande parte dos websites 

disseminadores de conhecimentos. A “Sala de Aula Virtual” nada mais é que uma recriação 

do ensino presencial no ambiente da Internet. Essa abordagem, segundo algumas pesquisas 

(SCHLÜNZEN et al., 2006) apresenta dificuldades em possibilitar a construção do 

conhecimento, ou seja, os mesmos problemas já conhecidos nas escolas tradicionais. Por fim, 

o “Estar Junto Virtual” é a abordagem na qual o formador propõe uma situação-problema aos 

participantes, e estes, por meio de um processo reflexivo mediado constantemente pelo 

formador, pode ser levados à aprendizagem. Essa abordagem é a que mais exige do formador, 

que deve participar do planejamento, observação, reflexão e análise do trabalho dos 

formandos. Esse acompanhamento e assessoria, no entanto, pode propiciar situações mais 
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favoráveis à construção do conhecimento. Nesse caso, o aprendiz também é mais exigido, 

sendo requerido um maior envolvimento de sua parte. 

O Canadá foi um dos primeiros países do mundo a implantar maciçamente – e com 

sucesso – a moderna Educação a Distância. Para isso contou com a facilidade de acesso a 

Internet, onde hoje 90% das residências possuem conexão com banda larga. No Brasil, a 

modalidade de educação a distância começou a existir institucionalmente com a fundação do 

Instituto Rádio-Monitor (1939), seguido pelo Instituto Universal Brasileiro (1941), que 

realizaram experiências de relativo sucesso. Os resultados do passado, no entanto, não foram 

suficientes para gerar um processo de aceitação governamental ou social. Embora não 

estivesse alheio à evolução dessa metodologia, o Brasil só oficializou a EaD em 1996, quando 

da última reforma educacional no país. Foi quando essa forma de ensino se converteu em um 

objeto formal para a legislação brasileira. A consolidação da EAD no Brasil, no entanto, passa 

por grandes desafios, algumas das quais  estão sendo pouco a pouco superadas, como as 

diversidades econômicas e sociais, entre elas a falta de acesso à energia elétrica que ainda 

atinge 12% da população nacional. Sem esse requisito básico, computador, televisão, vídeo e 

Internet tornam-se fora do alcance do processo de aprendizagem. Isso é mais notável nos 

estados do Pará e do Maranhão, que juntos totalizam 72% da Amazônia Legal, e onde estão 

matriculados 58% dos alunos de educação básica da região Norte, a menos favorecida no país. 

No resto do mundo, hoje, a EaD é adotada em vários níveis de ensino, tanto em programas 

formais quanto não formais, atendendo a milhões de pessoas (MUNDIM, 2006). 

 

2.2. As Licenciaturas a Distância da UFRN 

 

Dados do INEP baseados no senso escolar de 2002 apontam que o estado do Rio 

Grande do Norte possui cerca de 9 mil professores do Ensino Médio e das últimas séries do 

Ensino Fundamental que possuem formação superior, mas não licenciatura; além destes, 
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quase 5 mil professores dessas mesmas séries não possuem nenhuma formação superior. Eles 

fazem parte do quadro de 46.959 docentes do estado, dos quais, quase 80% estão em escolas 

públicas estaduais ou municipais.  

O elevado número de professores sem licenciatura no estado se constituiu numa das 

motivações para a criação e implementação dos primeiros cursos de graduação a distância   

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Esses cursos, criados em 2005.2, 

incluíram as Licenciaturas em Física Química e Matemática e foram coordenados e 

implementados através da atuação da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS) da UFRN. 

Criada em 2003, como instância diretamente ligada à Reitoria da UFRN, uma das missões 

iniciais dessa Secretaria, naquele momento, foi a de articular professores e Departamentos da 

instituição, de modo a viabilizar a criação daqueles três primeiros cursos de Graduação, cujas 

áreas estavam sendo identificadas entre as de maior prioridade pelo MEC, em função das 

demandas de formação, no país. Através da criação dos primeiros cursos, a Universidade 

também estava se interiorizando, no estado, e esperava-se, com isso, iniciar a expansão do 

acesso à Educação Formal, por parte daqueles que não têm possibilidade de se deslocar até 

um dos campi da UFRN (UFRN, 2004). 

Além disso, o papel da Secretaria foi concebido como algo ainda mais amplo e que 

vem de fato se efetivando: fomentar a Educação na sua modalidade a distância e estimular o 

uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramenta de ensino e 

aprendizagem.  

As atuais licenciaturas a distância da UFRN (Física, Biologia, Geografia, Matemática 

e Química) abrangem a formação de professores em 17 pólos distribuídos em várias cidades 

dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tais cidades 

correspondem aos locais destacados na Figura 4, a seguir., à exceção das cidades de Mossoró 

e Recife, onde a UFRN não oferece licenciaturas, mas o curso de Administração Pública.  
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Figura 12. Distribuição dos pólos de apoio presencial a Cursos ofertados pela UFRN.  
Gravura adaptada de http://www.sedis.ufrn.br/conteudo/polos/localizacao. 

 

 

É importante destacar, contudo, que seguindo as políticas atuais orientadas pelo MEC, 

não serão abertas novas turmas nos pólos fora do estado (RN) que tenham oferta de cursos a 

distância pelas Universidades Federais locais. 

Os projetos pedagógicos das licenciaturas a distância em Física, Matemática e 

Química da UFRN tiveram forte influência, em sua concepção inicial, nas idéias  pedagógicas 

de Paulo Freire de vinculação da Educação com o estudo e transformação da realidade dos 

sujeitos. Propõem, também em consistência com essas idéias, entre outras, uma formação 

interdisciplinar, particularmente nos dois primeiros semestres, quando os cursos têm várias 

disciplinas em comum, a exemplo de Ciências da Natureza e Realidade, Matemática e 

Realidade, Educação e Realidade, e a própria Astronomia.  

Levando em consideração o perfil esperado para os alunos nessas licenciaturas a 

distância, cujos locais de residência seriam majoritariamente cidades do interior do estado e 
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muitas vezes, da zona rural, o material base produzido especificamente para esses cursos é de 

formato impresso, entregue gratuitamente a cada aluno, a cada disciplina que ele cursa. Os 

licenciandos contam ainda com o suporte de tutoria presencial que articula, organiza, e 

estimula o trabalho cooperativo sem abrir mão de uma das características mais básicas da 

EaD, que é a valorização da autonomia do aluno e sua individualidade nas formas e ritmo de 

aprendizagem (UFRN, 2004). Essa tutoria presencial é também responsável pelo 

acompanhamento individualizado do aluno no Curso. 

O projeto pedagógico prevê um encontro presencial semanal entre aluno e tutor 

orientador, embora isso possa ser flexibilizado ou intensificado, a partir das demandas e 

disponibilidades de aluno e tutor. Um curso de graduação a distância é essencialmente 

diferente de um curso presencial. A separação física entre os aprendizes reforça  a importância 

dos meios de aprendizagem e usos de tecnologias de informação e comunicação. Por isso, 

além do encontro presencial com os tutores, os alunos dispõem do acompanhamento do 

professor da disciplina (e, no caso das disciplinas com mais alunos, de tutoria a distancia 

especializada nos conteúdos), através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  No 

caso, é utilizado o software livre de apoio à aprendizagem Moodle, Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment. 

As disciplinas das licenciaturas a distância da UFRN são, em sua maioria,estruturadas 

em duas unidades didáticas, ao fim das quais o aluno realiza uma avaliação escrita presencial 

feita em cada cidade – com supervisão da tutoria presencial. As atividades avaliativas 

propostas pelo professor contribuem com  80% da nota na unidade, sendo o restante (20% na 

nota) obtido pela avaliação continuada feita pelo tutor, no acompanhamento dos estudos do 

aluno, durante os encontros presenciais no pólo. A avaliação do tutor observa, entre outros 

tópicos, a apresentação das atividades propostas nas aulas e a participação dos alunos no 

AVA. 
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2.3. O contexto da oferta da disciplina Astronomia nos cursos a distância da 

UFRN: características do material impresso de apoio à disciplina 

 

O material impresso de apoio à disciplina Astronomia (GERMANO e CARVALHO, 

2007) abrange conteúdos correspondentes a 90h de carga horária semestral, divididos em 15 

aulas (fascículos) a serem trabalhados no ritmo de uma aula por semana. Conforme 

descrevem GERMANO E AROCA et al. (2011): 

 

As primeiras sete aulas envolvem os conhecimentos atuais da Astronomia 
sobre fenômenos cotidianos, elaborados por diferentes culturas na 
observação do céu a olho nu: mudanças e regularidades na aparência do 
céu, coordenadas geográficas e celestes, hora solar e hora legal, estações 
do ano, fases da Lua, marés, eclipses. 
 
Procura-se, nesse primeiro momento, levar o aluno a entrar em contato 
com o céu, realizar e interpretar observações a olho nu, reconhecendo o 
papel histórico da Astronomia em nossa organização do espaço e do tempo, 
reconhecer uma dimensão planetária em nosso ambiente. Busca-se ainda, 
nesse processo, explicitar e problematizar concepções alternativas 
apontadas na literatura sobre conteúdos fundamentais da Astronomia 
envolvendo forma da Terra, fases da Lua, eclipses, estações do ano e as 
diferentes estruturas do Universo (...). 
 
Além das sete aulas iniciais tem-se três aulas que abordam a transição 
histórica do geocentrismo para o heliocentrismo, associada ao 
desenvolvimento da física clássica, e cinco aulas que abordam 
conhecimentos sobre o céu visto com a ajuda do telescópio e da 
espectroscopia: evolução estelar, do Sol e do Sistema Solar, bem como 
bases observacionais de modelos que consideram que o Universo está em 
expansão. (GERMANO e AROCA et al., 2011). 

 

No que concerne à temática “Fases da Lua”, esse conteúdo é abordado em duas aulas 

(ou fascículos). Um primeiro com o título “Ciclos Lunares e Calendários”, em que é 

apresentado de forma mais ampla, e um segundo, em que são tratados os “Eclipses”, quando 

se procura evidenciar, em determinado momento, as diferenças entre o fenômeno das fases e 

dos eclipses. Na apresentação do ciclo lunar sinódico, retoma-se observações feitas a olho nu 

sobre as fases da Lua, particularmente: a aparência geral da Lua, característica de cada fase e 
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os horários em que o astro aparece no céu, nas suas diferentes fases. Essas observações são 

retomadas como justificativa para o modelo astronômico que reconhece a Lua como corpo 

iluminado, e não luminoso, e que atribui as fases da Lua ao fato de observarmos diferentes 

frações da sua metade iluminada pelo Sol, à medida que ela revoluciona ao redor da Terra 

modificando também, ao mesmo tempo, sua posição relativa ao Sol. 

O material faz uso de texto e atividades que visam colocar essas concepções em 

evidência, bem como as diferenças que elas apresentam em relação às concepções científicas, 

e suas limitações na explicação de observações cotidianas.  

Pelo que já destacamos acima acerca das particularidades das interações no contexto 

do ensino a distância, embora seja esperada a presença e a conhecida persistência das 

concepções alternativas, vemos a necessidade de estudos sistematizados sobre a influência 

dessas concepções na aprendizagem do tema, considerando o foco do material utilizado e o 

contexto diferenciado de comunicação em que se dá a disciplina. 
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2.4. Dificuldades de aprendizagem em Astronomia Fundamental no contexto da 

oferta da disciplina 

 

A experiência com a disciplina de Astronomia dos cursos de licenciatura a distância da 

UFRN tem demonstrado que a presença e dificuldade de superação das concepções 

alternativas se repetem, o que nos leva a analisar melhor como se dá a influência dessas 

concepções no contexto de EAD na interação dos licenciandos, seja com o material impresso 

produzido para esses cursos, seja com materiais complementares e atividades disponibilizadas 

no ambiente virtual de ensino aprendizagem. 

A oferta dessa disciplina tem contemplado, no total de pólos, entre 100 e 400 

licenciandos a cada semestre. A relevância do presente trabalho tende a se fortalecer pela 

abrangência que o mesmo poderá adquirir, tendo em mente a atuação desses alunos como 

professores do Ensino Fundamental e Médio. 

Para o desenvolvimento de objetos computacionais que contribuam para o ensino 

aprendizado no contexto dessa disciplina, foram escolhidos, num primeiro momento, três 

tópicos fundamentais do ensino de Astronomia: a concepção da forma da Terra, o fenômeno 

das fases lunares e das estações do ano. 

Realizamos um estudo das respostas dos licenciandos a questões sobre fases da Lua 

nos instrumentos de avaliação presencial da disciplina a distância de Astronomia em 2007.2 e 

2008.1. As avaliações abrangiam o tema com solicitação de desenhos e elementos textuais. 

Foram analisadas as respostas de um total de 398 alunos das licenciaturas então 

envolvidas com a disciplina (Física, Geografia, Matemática, e Química), abrangendo assim o 

total de alunos que participaram das avaliações em questão, e foi elaborada uma 

sistematização dos elementos que indicavam a presença de concepções alternativas. A partir 

das interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e da observação preliminar das provas, 
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elencamos um conjunto de aspectos para analisar as respostas dos alunos: a identificação dos 

astros envolvidos no fenômeno; a identificação da órbita da Lua em torno da Terra; a 

iluminação da Lua e da Terra, em relação ao Sol; o referencial adotado para identificar a 

percepção da Lua, ao indicar sua fase; e a percepção dos tempos envolvidos no fenômeno. 

A análise das provas nos levou a diferenciar 12 grupos ou categorias de respostas, 

entre as quais se destacamos as 4 que apareceram em maior freqüência (abrangendo cerca de 

70% do total):  

 

1. Respostas deixadas em branco. Houve um número significativo: 23,1% do 

total de alunos;  

2. Participação da sombra da Terra no mecanismo de formação das fases 

lunares: 20,4%;  

3. Respostas que não estabelecem uma relação consistente entre a fração 

iluminada da Lua e a direção correspondente do Sol (sombras 

inconsistentes): 15%; 

4. Respostas que se mostraram consistentes com a explicação científica: 13% 

do total.  

 

Além do baixo índice de acertos, chama a atenção o número de alunos (92) que não 

respondem a questão (em branco), seguido das respostas que propõem a participação da 

sombra da Terra na formação das fases lunares, que é uma concepção amplamente relatada na 

literatura. O percentual de acertos é ultrapassado ainda pelas respostas em que os alunos não 

estabeleceram relação consistente entre a fração iluminada da Lua e a direção do Sol (Figura 

13). Esse grupo nos levou a alguns questionamentos que consideramos relevantes, tais como, 

até que ponto esses alunos associam a iluminação da Lua com o Sol; ou até que ponto o uso 
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de imagens bidimensionais da Lua ao redor da Terra não geram contradições relevantes entre 

o que é ensinado sobre trajetória da luz e o que efetivamente é visto nessas imagens. 

Entre outros resultados que aparecem em menor freqüência, estão: 4,8% dos alunos 

que representam a Lua em volta do Sol, e sem referência ao modo como a luz solar ilumina a 

Lua; e os modelos que apenas ilustram como as fases são vistas da Terra (perspectiva 

fenomenológica), que somam 2,5%.  

Ainda aparecem com freqüência abaixo dos 1,8% os desenhos que ilustram a Lua 

numa órbita circular em torno do “vazio” (não há um corpo central em torno da qual ela 

revoluciona); desenhos que representam as estações do ano, em lugar das fases lunares; e os 

modelos em que se representa a Lua ao redor da Terra em vários momentos da revolução da 

Terra em torno do Sol; como se estivesse a falar das fases da Lua em vários momentos do ano 

(tal como, no material impresso da disciplina, é utilizado para se discutir o fenômeno dos 

eclipses).  
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Figura 13. Duas representações inconsistentes das regiões clara e escura da Lua feitas por dois alunos do curso de EAD em Astronomia. 
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Algumas entrevistas têm evidenciado que, ao olhar de quem não está familiarizado 

com a explicação científica das fases da Lua, o uso de representações bidimensionais podem 

confundir o aluno, levando a questões do tipo: “por que a Lua, na posição “entre” a Terra e o 

Sol, não provoca sombra na Terra?”, “como a Terra, quando está “entre” o Sol e a Lua, não 

projeta sombra na Lua?”; “por que a fase, nessa situação, seria Lua Cheia, e não Lua Nova?”. 

Num contexto de ensino presencial pode ocorrer da fala do professor solicitar 

abstrações do olhar do aluno, a fim de conseguirem visualizar a explicação para o fenômeno 

na figura, sem contradições. Já no contexto de comunicação a distância o uso exclusivo de 

imagens bidimensionais com textos pode intensificar as dificuldades, pelo menos no primeiro 

momento em que o assunto é visto pelo aluno. 

Os resultados ilustram dificuldade significativa na aprendizagem da explicação 

científica para as fases da Lua pelos licenciandos que fizeram a disciplina nos períodos 

estudados. Algumas das dificuldades mostram relação com a presença de concepções 

alternativas, outras, contudo, podem estar associadas ao uso de imagens bidimensionais nas 

explicações do fenômeno.  

Dificuldades similares foram encontradas no entendimento sobre o fenômeno das 

estações do ano, no mesmo grupo de 398 alunos das licenciaturas. Aqui também foi feita uma 

sistematização que procurou identificar grupos ou categorias de respostas. Nesse caso, 

também foram identificados embaraços com relação à representação de sombras, quando o 

aluno, por exemplo, tenta desenhar a Terra em quatro pontos ao longo de seu movimento 

anual em volta do Sol, mas hachura os lados iluminados e não iluminados de maneira 

contraditória. A inclinação do eixo da Terra é outra informação muitas vezes omitida. Em 

outras situações, o eixo não possui direção fixa, sendo representado em direções diferentes ao 

longo da órbita terrestre (Figura 14). 
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Figura 14. Enunciado de questão do curso a distância da UFRN sobre estações do ano 
e representação de um aluno: inclinação variável do eixo orbital sem mais explicações. 
 

São freqüentes os desenhos que mostram órbitas alongadas, indicando claramente que 

a variação da distância é a causa das estações. Muitas vezes, a alternância verão/inverno e 

outono/primavera também é indicada, mas para ser coerente com a explicação assumida, 

focalizada na mudança da distância Terra-Sol ao longo do ano, ela é representada nos 

hemisférios divididos pelo meridiano Norte-Sul (por exemplo, verão no hemisfério voltado 

para o Sol e inverno no hemisfério afastado) o que naturalmente ignora a rotação do planeta. 

Em ambos os tópicos (fases e estações) há representações: 

 

a) que explicitam confusão ou mistura das representações dos fenômenos. Por 

exemplo, quando é solicitado um esboço explicando as estações, o aluno desenha o 

mecanismo das fases, ou desenha o sistema solar (órbitas centradas no Sol com os planetas);  

b) mais fenomenológicas, ou seja, mostrando apenas o modo como o fenômeno é 

percebido da Terra: quatro “círculos” lado a lado, hachurados muitas vezes de forma correta, 

como resposta ao mecanismo das fases lunares, conforme a Figura 15; 
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c) cuja compreensão subjacente não conseguimos identificar, ou seja, não se 

encaixam em nenhuma categoria ou padrão de raciocínio que tenhamos conseguimos definir. 

 

 

Figura 15. Representação fenomenológica das fases lunares por um estudante 
da Licenciatura a distancia da UFRN. 

 

Apesar de já existirem vastas produções de materiais digitais voltados para temas da 

Astronomia, não temos conhecimento de estudos significativos sobre sua atuação e efeito na 

aprendizagem. Além disso, na sua grande maioria eles são utilizados na Educação Não 

Formal, com poucas experiências na formação de professores, o que será alvo de nosso 

projeto. Uma exceção que identificamos a essa constatação, foi o material produzido por 

SILVA (2009). 

Esse estudo de concepções alternativas presente nas avaliações da disciplina forneceu 

um panorama inicial a partir do qual foi produzido um material hipermídia visando contribuir 

com melhores resultados na superação das dificuldades relatadas com respeito ao 

entendimento do fenômeno das fases lunares. 
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3. INFORMÁTICA E ENSINO DE ASTRONOMIA 

 

 

3.1. Sobre o uso da Informática na Educação: os objetos digitais de aprendizagem 

 

 O uso do computador na educação já não é mais um fenômeno recente e, como 

sabemos, tem atravessado períodos de grande desenvolvimento, caracterizados tanto pelo 

aparecimento contínuo de novas tecnologias, quanto pelo crescente interesse em utilizá-las no 

ambiente escolar.  

Entre os trabalhos na área de Ensino das Ciências com propostas de reflexão sobre o 

uso desse poderoso aparato tecnológico, destacamos, em nosso estudo, as considerações de 

FIOLHAIS (2003) e MEDEIROS E MEDEIROS (2002).  

Nesta última, os autores nos convidam a uma visão crítica acerca da importância e das 

limitações do uso da Informática na educação, recapturando de forma marcante a instigadora 

análise proposta por OPPENHEIMER (1997) acerca da inserção de diferentes tecnologias na 

história da Educação, e aprofundando alguns dos riscos para o ensino de Física, que podem 

ocorrer no uso acrítico das simulações computacionais. 

 A análise de OPPENHEIMER (1997) destaca que, bem antes do desenvolvimento do 

computador, ainda no início do século XX, já se observavam inovações tecnológicas que não 

raras vezes eram anunciadas como panacéias para a educação: 

O famoso inventor e empresário norte-americano Thomas Alva Edson (1847-1931), se 

referia ao cinema – as figuras em movimento – como “destinadas a revolucionar o nosso 

sistema educacional” acrescentando que “em poucos anos, elas suplantarão amplamente, 

senão inteiramente, o uso dos livros didáticos” (OPPENHEIMER, 1997). 

Nessa mesma linha, Oppenheimer também chama a atenção para a forma como, em 

1945, o diretor das escolas públicas de Cleveland, se referia aos rádios portáteis,  “maravilhas 
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tecnológicas” que em pouco tempo seriam tão comuns nas salas de aula quanto os quadros-

negros. Mais tarde, ainda, a televisão, os gravadores de áudio, os projetores de slides e de 

Super-8, as calculadoras portáteis, os retroprojetores e os videocassetes também teriam seu 

ciclo de expectativas ousadas em relação ao ensino. Tais predições nunca se confirmaram 

com tal intensidade. 

MEDEIROS E MEDEIROS (2002) também mencionam os questionamentos 

usualmente levantados sobre o uso desses aparatos como diferenciais no ensino e 

aprendizagem, e considera que, em geral, essas dúvidas se tratavam de questionamentos 

pouco aprofundados, pois o surgimento constante de novas tecnologias praticamente esgotava 

uma discussão em andamento, reabrindo uma nova.  

Ou seja, como a tecnologia evolui mais rápido do que se pode assimilar, no sentido de 

que uma inovação substitui a outra sem que realmente se tenha usufruído de todas as 

possibilidades da anterior (as inovações estão sempre mudando ou sendo passadas para trás 

por outras mais “revolucionárias”), parece não haver tempo o bastante para aprofundamentos 

sobre os usos e o alcance desses dispositivos na Educação. “Por isso, é preciso analisarem-se, 

criticamente, os seus horizontes” ressaltam MEDEIROS e MEDEIROS (2002). 

Vale lembrar que os livros impressos estão entre os primeiros instrumentos incluídos 

no processo e ensino-aprendizagem. É que nos dias atuais, passados já tantos séculos desde os 

primeiros exemplares, sua incorporação se deu de tal forma que muitas vezes não mais os 

pensamos como uma espécie de produto tecnológico. Como a inserção da Informática não é 

tão antiga assim, é salutar discutir formas de sua utilização, mas acreditamos que já não se 

trata mais de avaliar a possibilidade de não utilizá-la. Seu potencial é muito grande, seja no 

campo das simulações computacionais ou para comunicação e pesquisa, como o surgimento 

da rede mundial de computadores, a Internet, deixou claro a partir de meados da década de 
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1990. Foi quando ela foi palco de mais uma expansão do Ensino a Distância (antes mais 

reconhecido na modalidade dos telecursos e dos cursos por correspondência).  

Naqueles anos iniciais, no entanto, o chamado e-Learing (“ensino eletrônico”, numa 

tradução livre) acabou sofrendo uma crise, talvez porque, em muitas situações, sua 

implementação era uma mera reprodução do modelo de ensino tradicional. Foi o surgimento 

dos AVA que trouxe novas realidades de ensino, particularmente quando desenvolvidos 

conforme estratégias adequadas de ensino-aprendizagem (RADNOFSKY e BOBROWSKY, 

2005 apud CASTRO, 2006). Os AVA permitem muito mais interação entre colegas e 

professores, e podem fazer com que o aluno interaja com os objetos da aprendizagem[1], 

entendendo seus significados e criando possibilidades de novas descobertas (CASTRO, 

2006).  

Como exemplo de AVA, destaca-se o Moodle – em uso atualmente nos cursos de 

Licenciatura a Distância em Ciências Exatas da UFRN (Figura 16). Entre seus principais 

recursos encontra-se a possibilidade de proporcionar um elevado grau de personalização de 

sua interface, disponibilidade de tradução em vários idiomas (inclusive português), fórum 

(que possibilita discussões), chat (para conversas em tempo real), agenda, mural de notícias, 

elaboração e implementação de quizzes (testes de múltipla escolha ou subjetivos) e uma ampla 

gama de estatísticas, tanto dos testes, como dos acessos (professores e alunos, por página, 

caminho percorrido e/ou tempo de permanência na página ou em atividade, entre outros).  

 

                                                 
1 Conforme a norma IEEE 1484 (IEEE, 2002) “um objeto de aprendizagem é definido como qualquer 
entidade, digital ou não, que possa ser usada para aprendizagem, educação ou treinamento”. 
 



 
 

58

 

Figura 16. Página da disciplina de Astronomia dos cursos de Licenciatura a distância da UFRN, no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem ‘Moodle’, em momento específico do semestre 2011.1.  

 

Os AVA podem integrar diversas possibilidades e enfoques da utilização dos 

computadores no processo de ensino-aprendizagem, quando se trata da modalidade de Ensino 

a Distancia. Mas na sua forma mais tradicional, ou inicial, o computador também permite a 

interação com diversos objetos digitais de aprendizagem, a começar pelos softwares 

aplicativos, tais como editores de texto, planilhas, banco de dados e editores gráficos, entre 

outros; e os softwares educacionais. Entre esses últimos, podemos destacar os de instrução 

assistida (programas tutoriais ou programas com exercícios com sequencia programada); os 

de coleta de dados (quando normalmente a máquina recebe informações oriundas de um 

experimento de laboratório, por exemplo, por meio de uma interface eletrônica, cabendo ao 

aluno a interpretação e análise desses dados) e os de simulação (que pode ser estática ou 

dinâmica, quando, respectivamente, o fenômeno já está pronto e o aluno apenas manipula 

alguns parâmetros para observar o que ocorre; ou quando cabe ao próprio aluno elaborar um 

modelo explicativo do fenômeno).  
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Entre outras tecnologias existentes, desejamos destacar, por fim, a hipermídia[2], que 

toma como base os conceitos de hipertexto e multimídia, sendo hoje uma das contribuições 

mais promissoras oriundas das tecnologias digitais (SALGADO, 2008). Há apenas alguns 

anos, quando a conexão a Internet por linha telefônica discada era comum, o termo 

multimídia era muito mais utilizado; especialmente para se referir aos objetos digitais de 

aprendizagem que rodavam numa máquina desconectada, ou off line. Na verdade, a mudança 

de off line para on line já era facilmente conseguida, pois um conteúdo gravado em CD-ROM, 

por exemplo, podia se conectar à Internet, bastando para isso a permissão do usuário. Em 

tempos recentes, diversos trabalhos já distinguem melhor hipermídia de multimídia 

(SALGADO, 2008; COSCARELLI, 2003 e REZENDE, 2001), embora também não seja 

imperativo que um objeto hipermídia tenha de ser acessado numa máquina on line (ainda que 

alguns de seus recursos possam estar indisponíveis no modo off line). Isso também ocorre 

com o hipertexto. 

Um hipertexto consiste em um conjunto de informação na forma de blocos, cujo 

acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente 

links. Um documento hipertexto permite ao usuário escolher o seu próprio percurso de leitura, 

e dessa forma pode proporcionar uma aprendizagem não linear em vez de seqüencial. Já o 

termo multimídia refere-se a possibilidade de inclusão de uma maior variedade de elementos 

(ou mídias), como imagens estáticas ou animadas, sons, vídeos e simuladores. A hipermídia 

contém texto e gravuras, como um livro, mas também apresenta uma gama de elementos 

diversificados (visuais e/ou sonoros), possibilitando a navegação não linear entre eles – e, na 

verdade, ir além disso: 

 

                                                 
2 Compreendemos Hipermídia como um “sistema de registro e exibição de informações [...] por meio 
de computador, que permite acesso a determinados documentos (com textos, imagens estáticas ou em 
movimento, sons, softwares etc.) a partir de links que acionam outros documentos e assim 
sucessivamente” (HOUAISS, 2009). 



 
 

60

Hipermídia é o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, 
imagens e sons de modo interativo e não-linear, possibilitando fazer links 
entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até, extrair textos, 
imagens e sons cuja seqüência constituirá uma versão pessoal desenvolvida 
pelo usuário. (GOSCIOLA, 2003 apud SALGADO, 2008) 

 

A história da hipermídia passa pela criação do chamado projeto Xanadu 

(http://www.xanadu.net, acesso em 6/8/2010), em 1960, pelo sociólogo estadunidense 

Theodor Holm Nelson que, mais tarde, em 1974, criou o termo hipertexto.  

Um livro usualmente apresenta um único caminho de leitura, através de seus capítulos, 

por exemplo. Mas existem muitos caminhos possíveis em estruturas onde as informações 

estão referenciadas por associação. Para FRUET e BASTOS (2010), a organização da 

hipermídia por associação apresenta semelhanças com o pensamento humano. Ela 

proporciona operações não lineares e rápidas, onde diversos caminhos são organizados e 

relacionadas entre si, como uma rede conceitual, o que potencializa a flexibilidade cognitiva. 

De acordo com SALGADO (2008), a não hierarquização conceitual é também uma qualidade 

da maneira como os seres humanos pensam. O que seleciona e determina os caminhos que o 

sujeito irá seguir é o contexto e o conhecimento prévio sobre determinado assunto. “Cada 

qual carrega em si qualidades e características que as mantém vivas quando isoladas”, mas 

quando acopladas com as demais, no contexto e simultaneamente, geram novos e variados 

significados (2008, p. 5).  

Para esse autor, idealmente, a hipermídia deve funcionar como uma extensão da 

própria estrutura da mente humana. Ele mesmo ressalta, no entanto, que isso não parece fácil 

de se encontrar. As paginas hipermídia que vemos na Internet muitas vezes passam longe 

dessa ideia de “linguagem”. Padrões como ícones, botões, cabeçalhos e a própria organização 

do conteúdo favorecem a uma certa estereotipação, uma previsibilidade, em vez de uma 

aplicação de estruturas associativas com a dimensão que a hipermídia possibilitaria. Aliada à 

interatividade, a hipermídia articula as “linguagens sonora, visual e verbal e numa rede de 
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informação não-seqüencial, não hierárquica e inédita na história” (SALGADO, 2008, p.6). É 

justamente nesse contexto em que ela se transforma em hipermídia educacional (Figura 17). 

Alguns autores chegam a enfatizar que a hipermídia “apresenta um potencial específico para 

o ensino de Física” REZENDE (2001, p. 197). 

 

 

Figura 17. Segundo FRUET e BASTOS (2009) a hipermídia educacional integra diversas 
formas de linguagem para representar um conteúdo escolar e, assim, os diferentes caminhos que 

podem ser seguidos para a realização do estudo e posterior apropriação conceitual. 
 

Entendemos que um sistema que verdadeiramente contemple o potencial da 

hipermídia pede uma equipe multidisciplinar, tamanhos os desafios, tanto do ponto de vista 

técnico quanto acadêmico. Torna-se, assim, uma produção coletiva, como já assinalava 

REZENDE (2005). 
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3.2. As pesquisas sobre o uso da Informática no Ensino das Ciências 

 

Em que pese a dificuldade, já bastante discutida, para implementar mudanças 

conceituais nos alunos (MORTIMER, 1996), há trabalhos que mostram bons resultados na 

utilização de tecnologias computacionais em conteúdos científicos que envolvem a 

formulação de modelos tridimensionais para os fenômenos em estudo. GIORDAN e GOIS 

(2004), por exemplo, relatam bons resultados de aprendizagem ligados à visualização de 

imagens dinâmicas envolvendo a representação de moléculas químicas. São pesquisas que nos 

motivam a conhecer de forma mais sistemática os resultados obtidos com materiais digitais no 

ensino das ciências, particularmente no caso de materiais voltados a conteúdos que envolvam 

a produção de modelos imagéticos, em seu aprendizado.  

Entendemos, no entanto, que tratar fenômenos de forma simplificada pode produzir 

concepções errôneas – o que naturalmente vale tanto para o professor numa sala de aula 

tradicional, com giz e quadro-negro, quanto para os mais modernos espaços pedagógicos, 

fazendo uso das últimas tecnologias computacionais disponíveis. É por isso que uma análise 

crítica, com a necessária dimensão pedagógica do uso dos recursos computacionais na 

educação em geral, e no ensino de Astronomia em particular, também se faz necessária para 

um melhor suporte ao desenvolvimento deste trabalho. 

A partir dessa aproximação, nos interessa produzir e testar objetos digitais de 

aprendizagem que possibilitem interagir com as concepções e modelos previamente 

apresentados pelos alunos, de modo a favorecer reestruturações nesses modelos ou, 

minimamente, a formulação de modelos estruturalmente novos, por eles. 

No caso das fases da Lua, a visualização espacial pode ser algo particularmente 

desafiador, quando uma única imagem estática na maioria das vezes não é capaz de suprir as 

necessidades do aluno para a compreensão do fenômeno. Na Figura 18 é mostrada uma 
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ilustração sobre o mecanismo de formação das fases da Lua, exibida num conhecido sítio 

educacional da Internet. Ainda essa imagem venha acompanhada por um pequeno texto 

explicativo, ela não tem auxílio de mais nenhuma outra gravura na mesma página, e pode 

trazer mais dúvidas que contribuir para o aprendizado da concepção científica desejada, 

especialmente porque sabemos que as imagens desempenham um importante papel 

pedagógico e motivador, sendo necessária muita atenção em seu desenvolvimento e utilização 

(PEÑA e QUÍLEZ, 2001). Entre os principais problemas da Figura 18, destacamos a 

representação da luz do Sol, que parece irradiar numa direção predominante, como uma 

lâmpada de mesa; a posição da Terra (com o eixo inclinado, parece retirada de um modelo de 

estações do ano), que não condiz com o sentido mostrado do movimento orbital da Lua; a 

confusa representação do lado oculto (far side of the Moon); e a expressão “sombra do Sol” 

(shadow of the Sun) que pode reforçar a idéia de que o Sol lança sombras sobre os corpos 

celestes. Apesar de ser uma gravura em língua estrangeira, representações muito semelhantes, 

com os mesmos problemas, não são raras de serem encontradas em materiais digitais ou 

impressos, lançados em nosso país. 
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Figura 18. Ilustração do modelo das fases da Lua. Reprodução do site HowStuffWorks © 1998-2010. 
 No ensino de fases da Lua, é desejável que o educador disponha de meios os mais 

variados, que levem os aprendizes a uma integralização do que está sendo estudado. É nesse 

contexto que determinados recursos computacionais podem ser muito valiosos, como as já 

mencionadas imagens dinâmicas – aquelas que interagem com o usuário, isto é, requerem sua 

ação para chegar a algum lugar, tais como as animações produzidas em computador e os 

simuladores. 

Mas é importante distinguir conceitualmente as simulações das animações, que são 

apenas seqüências de imagens estáticas de modo a produzir a ilusão do movimento, enquanto 

as simulações, citando SILVA E COLARES FILHO (2004, p. 4), permitem “a possibilidade 

do usuário ‘criar’ múltiplas situações a partir de configurações iniciais, e perceber que a 



 
 

65

modificação nessas situações envolve a mudança em uma (ou em mais de uma) variável da 

simulação”. 

Numa animação, a interferência do usuário se dá somente no sentido de poder iniciá-

la, pará-la ou interrompê-la temporariamente, a qualquer momento, além da alteração de 

outros poucos parâmetros, como velocidade de execução e saltos para pontos específicos do 

filme, que se repete sempre da mesma maneira, cada vez que é reproduzida. 

O desenvolvimento das animações em computador já foi bastante facilitado com uma 

série de tecnologias de modelagem atualmente disponíveis. Mas devemos ressaltar a 

importante contribuição dos simuladores, que ao tornarem mais fácil a visualização de uma 

mudança temporal que ocorre no desenrolar de um fenômeno físico, acabam se mostrando 

úteis para substituir experimentos que de outra forma seriam muito elaborados, inacessíveis, 

caros ou demasiado rápidos/lentos de se realizar na prática (FIOLHAIS e TRINDADE, 2003; 

BURG e CLELAND, 2001). 

O uso de simulações e animações, bem como de outros recursos digitais, é discutido 

na literatura. No Brasil, há mais de 35 anos acontecem atividades de pesquisa e 

desenvolvimento em instituições de ensino superior relacionando Informática e Educação 

(FERNANDES e SANTOS, 1999). Como um importante subsídio para o embasamento do 

nosso trabalho, realizamos uma pesquisa concentrando-se no uso da Informática para o ensino 

de ciências em geral, procurando-se destacar, especialmente, suas aplicações no ensino da 

Astronomia. A pesquisa abrange artigos de revistas nacionais e também latino-americanas na 

última década (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Revistas analisadas e período de pesquisa 
Nome do periódico Período analisado 

Revista Física na Escola 2000 a 04/2011 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 1984 a 04/2011 

Revista Brasileira de Ensino de Física 1984 a 06/2011 

Revista Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) 1996 a 03/2011 

Revista Latino-americana de Educação em Astronomia (RELEA) 2004 a 2011 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) 2001 a 2010 

Revista Latino-americana de Tecnologia Educativa (RELATEC) 2002 a 2010 

 

 

 Também foi buscado conteúdo em língua estrangeira sobre o tema na Internet. Nesse 

caso, porém, não foram analisados estudos relatados na forma de artigos, mas sim sítios que 

disponibilizam ferramentas que se propõem à melhoria do aprendizado de determinados 

conceitos. Esse conteúdo é listado resumidamente na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Conteúdo de alguns sítios analisados. 
Endereço da Internet Conteúdo resumido 

http://projects.astro.illinois.edu/data/ Contêm applets[3] sobre fases da Lua (Java) e 

estações do ano (Flash), apresentando, no 

entanto, pouca interatividade com o usuário: 

basicamente apenas controles de partida, 

parada e velocidade da animação. 
  

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/

astronomy.html 

Applet (Flash) sobre as fases lunares bastante 

simples: apenas controle de partida e parada. 
  

http://www.valdosta.edu/~cbarnbau/astro_demos/ Contêm animações (Flash) sobre estações do 

ano e fases da Lua. Chama a atenção para os 

nossos interesses a animação “Why We See 

Phases”. 
  

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/0072482621/student_view0/animations

.html 

Contém filmes sobre vários temas de Física e 

Astronomia. 

  

http://phys23p.sl.psu.edu/phys_anim/astro/indexer_ 

astro.html 

Contêm filmes sobre diversos temas da 

Astronomia, inclusive fases da Lua e estações. 
  

http://astro.unl.edu/ O mais completo. Apresenta uma variada 

coleção de applets em Flash (chamados 

“laboratórios on line”) visando o público 

introdutório em Astronomia. Composto por 

simuladores e materiais de apoio, além de pré 

e pós-testes que podem ser usados para avaliar 

a aprendizagem do aluno. 

  

 

                                                 
3 Applets é como são chamados os aplicativos executados no contexto de outro (um simulador rodando 
num navegador de Internet, por exemplo). Eles são muito populares como ferramentas auxiliares do 
processo de ensino-aprendizagem, sendo encontrados ilustrando diversos temas. A linguagem de 
programação Java e o programa vetorial Flash são alguns construtores de applets. 
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 As referências na forma de artigos foram analisadas em função da natureza do objeto 

de aprendizagem, de seus objetivos pedagógicos, da metodologia utilizada para analisar o 

efeito do seu uso no ensino, e dos resultados relatados. No que se refere à natureza do objeto 

de aprendizagem propomos, para o conjunto de artigos que analisamos, a seguinte 

classificação: 

 

1. Hipermídia. Desenvolvimento e/ou análise do uso de imagens dinâmicas 

(animações e simuladores) como facilitadoras do aprendizado, utilizadas como 

parte de sistemas hipermídia, multimídia ou realidade virtual não ligados a 

programas de ensino a distância.  

2. AVA. Esta categoria se refere aos relatos sobre experiências de aprendizado no 

âmbito dos cursos a distância, fazendo uso dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), ou de recursos multimídia/hipermídia inseridos no contexto 

de cursos a distância. 

3. Softwares. Sejam pré-existentes ou desenvolvidos para um fim específico. Faz-se 

aqui uma distinção com os objetos computacionais da primeira categoria, 

entendendo o software como um produto que é dependente do sistema operacional, 

operando na máquina do usuário, enquanto os sistemas hipermídia estão 

geralmente (mas não apenas) no ambiente virtual da Internet, e por isso não 

apresentam essa dependência. É importante ressaltar que existem outras 

interpretações para software, sendo que esta apenas nos serve ao propósito de 

melhor classificar os artigos analisados. Dentro dessa categoria estão programas 

desenvolvidos com fins didáticos ou de coleta de dados, por exemplo. 

4. Análises críticas do uso de recursos computacionais com o propósito de promover 

melhorias no aprendizado ou propostas de introdução de novas estratégias de 
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ensino-aprendizagem auxiliadas por computador. Nessa categoria estão os 

trabalhos que não buscaram o desenvolvimento ou a utilização de nenhum produto 

computacional em particular. 

 

 Foram selecionados 58 artigos nas 7 revistas, dentro do período pesquisado e 

com foco no uso da Informática para o ensino de ciências em geral. Apresentamos, mais 

adiante, uma análise geral dos artigos selecionados em nossa pesquisa, a fim de facilitar a 

compreensão, para em seguida poder descrever um pouco mais os atributos dessas áreas de 

pesquisa. Retomando os elementos que utilizamos em nossa análise, além da natureza dos 

objetos de aprendizagem, procuramos identificar a dimensão pedagógica atribuída pelos 

autores ao uso do objeto, ou seja, qual o aspecto formativo envolvido (se facilitar um 

conceito, melhorar a aprendizagem, quais valores ou aspectos que ressalta), além do estudo 

exploratório, ou a metodologia com que o objeto foi testado, e os resultados a que os autores 

chegaram. Na Tabela 3 temos um fragmento de exemplo de nossa análise. 
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Tabela 3 – Fragmento da sistematização da análise de artigos 
Artigos Grupo Natureza do 

objeto 

Dimensão 

pedagógica 

Metodologia Resultados 

 

 

2007 

Meure e 

Steffani 

 

 

Sofware  

 

 

Applets em 

Flash 

 

Melhorar 

aprendizado; 

desenvolvimen

to cognitivo; 

aprendizagem 

significativa 

Aluno como 

construtor do 

seu 

conhecimento e 

professor como 

condutor 

sensível do 

aprendizado 

Construção do 

conhecimento pelo 

lúdico; Aliar 

tecnologias e 

práticas de ensino 

pode proporcionar 

aprendizagem 

significativa 

 

2006 

Eichler et al. 

 

Sofware 

 

Software 

educativo 

 

Resolução de 

problemas; 

representação 

de papéis  

Apresentação de 

software 

Revisão de 

estratégias peda- 

gógicas com 

computadores no 

ensino das ciências 

 

2008 

Silva 

 

 

AVA 

Hipermídia 

“Sol, Terra e 

Lua” em 

curso de 

Licenc. na 

modalidade 

EAD 

 

Melhorar 

aprendizado; 

Questionário 

objetivo de 

avaliação: 

navegação do 

sistema e 

compreensão de 

conteúdos  

Avaliação bem 

sucedida, acenando 

para novas questões 

de pesquisa 

 

 

2004 

Silva e Filho 

 

 

Hipermídia 

 

 

Applets em 

Java 

 

 

Construção do 

conhecimento; 

Mudança 

conceitual 

 

Implementação 

e análise do uso 

de applets 

selecionados na 

Web 

Applets podem 

mediar relação dos 

alunos com a 

interpretação do 

mundo físico, 

sozinhos ou como 

parte de estratégias 

de ensino. 
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A Figura 19 revela uma certa escassez de trabalhos na categoria “AVA”, enquanto a 

categoria “Softwares” se destaca com maior representatividade. A Figura 20 mostra a 

distribuição de artigos considerando um período de dez anos, de 2000 a 2009. Percebemos 

uma ausência quase completa de títulos de interesse anteriores a esse período. De fato, do 

conjunto de revistas analisadas antes do ano 2000, chamou a atenção apenas ROSA (1995), 

que analisa as potencialidades do uso de computadores no ensino de Física, procurando 

encontrar vantagens do ponto de vista educacional. 

 

    

Figura 19. Quantidade de artigos selecionados por categoria. 
 

A pesquisa desse autor compreende 182 artigos publicados em revistas nacionais e 

internacionais entre 1979 e 1992. É, portanto, um período com características tecnológicas 

muito distintas da atualidade, que vai desde a introdução dos primeiros computadores pessoais 

no mercado brasileiro até antes da rede mundial de computadores se tornar popular. Ainda 

assim é interessante notar que o autor destaca o uso do computador para monitorar 

experimentos em laboratório, para simular fenômenos e para a instrução assistida por 

computador, quando a máquina, para ROSA (1995, p.184), “atua como um tutor, mais ou 

menos rígido, dirigindo o estudo do aluno”. 
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Figura 20. Número de artigos selecionados para um período de 10 anos. 

 

 Os objetos digitais de aprendizagem abordados se apresentam tanto como softwares 

educativos, como simuladores (ou animações interativas), sendo que a distinção fica por conta 

do ambiente em que são executados. Os primeiros são “pacotes fechados” ou arquivos 

executáveis, na maior parte designados especificamente para um tipo de sistema operacional[4] 

(SO); enquanto os simuladores executam funções bem específicas e não podem rodar 

diretamente num SO, mas somente através de um programa hospedeiro, como um navegador 

de Internet, por exemplo. Talvez justamente por isso, muitos artigos aproveitam para enfatizar 

a pesquisa e o desenvolvimento de formas de educação apoiadas na Web. A comunidade de 

pesquisadores reconhece que esse desenvolvimento é, no entanto, um trabalho compartilhado, 

uma produção coletiva que envolve diferentes competências e saberes, notadamente das áreas 

de Informática e Educação. Ou seja, uma atividade que exige multidisciplinaridade para se 

chegar a um protótipo que seja relevante do ponto de vista educacional. É o binômio “Ensino 

de Astronomia e Informática” e que perseguimos com a realização desse trabalho. 

                                                 
4 Sistema operacional (SO) é um conjunto de programas que operam com o objetivo de gerenciar os recursos do 
sistema, como o uso do processador, memória, ações de criar, excluir e mover arquivos, além de fornecer a 
interface entre computador e usuário. O Windows, da Microsoft; o Mac, da Apple e o Linux, da Linux 
Foundation são exemplos de SO. 
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No que diz respeito a utilização de tecnologias de Informática aplicada à educação, as 

pesquisas valorizam o papel motivador que as aplicações exercem nos estudantes, 

praticamente sem exceção. O uso de animações e simulações como elementos de motivação, 

por exemplo, é bem discutido por CASTILHO e RICCI (2006), que ressalta a repetição como 

um auxiliar na fixação dos conteúdos, e que a percepção visual animada de um fenômeno 

interfere positivamente na aprendizagem. HECLER et al. (2007) desenvolvem um sistema 

hipermídia para o Ensino Médio, para distribuição em CD-ROM, com o objetivo de melhorar 

o aprendizado de óptica. O material, conforme descrito pelos autores, contém figuras 

estáticas, animações e simulações, acompanhados por breves textos introdutórios, instruções 

de uso e um roteiro de atividades. Os autores ressaltam que a aplicação dos simuladores lhes 

permitiu abordar vários fenômenos em relativamente pouco tempo, e que os alunos relataram 

um maior interesse e motivação nas aulas com o sistema. Como desvantagem, destacam a 

facilidade de distração dos estudantes como uma das desvantagens do recurso, além do forte 

apelo das imagens e animações, que poderiam desestimular a leitura dos textos auxiliares.  

Percebemos que é frequente a solicitação de uma avaliação qualitativa para coletar as 

opiniões de estudantes e professores referentes à qualidade, importância e eventual 

necessidade de mudança de metodologia na aplicação do produto. O aspecto “qualidade 

visual” do material também é ressaltado. Para REZENDE (2001): 

 

[...] a interface de um sistema deve permitir que o usuário concentre-se 
unicamente na tarefa que está realizando, despendendo o mínimo de energia 
com os meios utilizados para tal. Para que isso seja possível, a interface deve 
ser consistente. 

 

Considerando o conjunto de artigos classificados na categoria que denominamos 

“Análise Crítica” há uma reflexão constante sobre o uso de computadores como ferramentas 

de ensino-aprendizagem, caracterizada por uma posição firme sobre o papel essencial do 
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professor como mediador e principal responsável pelo rendimento desses meios. Nas palavras 

de FIOLHAIS (2003) “a tecnologia por si só não basta (nunca bastou!)”.  

 Na categoria “Hipermídia”, percebemos um certo predomínio de objetos digitais de 

aprendizagem (applets) para ambiente Web que utilizam a linguagem de programação Java 

(mais usada) ou o programa de animação vetorial Adobe Flash. Já com respeito ao ensino de 

Astronomia em particular, cerca de 10% do volume de artigos pesquisados têm esse tema 

como eixo central, índice superior a Química (6%) e bem inferior a Física geral (46%). Nossa 

análise confirma as boas perspectivas que a Informática abre para o ensino de ciências em 

geral, nos apresentando um volume de pesquisas rico e relativamente variado. Entendemos 

que este é panorama geral e não uma análise pormenorizada, com a profundidade que no 

decorrer da análise a riqueza dos trabalhos sobre esse tema foram se revelando. Ela é, como já 

foi dito, um embasamento do nosso trabalho, sem a qual seria muito mais difícil e incerto 

prosseguir. 
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4. UM SISTEMA HIPERMÍDIA PARA O ENSINO DE FASES DA LUA 

 

 

Levando em conta a análise realizada nas avaliações dos alunos da disciplina 

Astronomia, nos semestres 2007.2 e 2008.1 do curso de Licenciatura a distancia em Ciências 

Exatas da UFRN, foi desenvolvido o protótipo de um módulo hipermídia para ensino de Fases 

da Lua, e a partir do qual foi obtido o produto final do presente trabalho.  

Este primeiro hipermídia compreendia 11 telas, acessadas através de qualquer 

programa navegador de Internet, mesmo sem acesso à rede, já que este protótipo foi 

construído inteiramente em linguagem de marcação HTML, podendo ser carregado a partir de 

dispositivos de armazenamento, como uma memória USB Flash Drive, em qualquer programa 

navegador de Internet, mesmo off line. Cada tela de navegação continha um cabeçalho com 

links para as demais telas (opção de navegação não linear), seguido por um pequeno texto 

explicativo, animações ou imagens e, por fim, links para seguir adiante ou retornar à tela 

anterior (navegação linear).  

Essa estrutura básica de navegação foi mantida no produto final deste trabalho, mas 

foram realizadas várias outras modificações com base em uma pesquisa qualitativa, cujos 

dados foram obtidos por meio de um conjunto de questões (Apêndice I) aplicadas através de 

entrevistas semi-estruturadas, que tiveram como objetivo:  

i) a investigação de possíveis concepções alternativas acerca do fenômeno das 

fases lunares;  

ii) o modo como esse fenômeno é compreendido por parte de diferentes 

sujeitos;  

iii) a verificação de como o protótipo era percorrido pelo usuário, como 

interferiria positiva ou negativamente para o entendimento das fases lunares, 

e o que, eventualmente, este protótipo lhe apresentaria de novo. 
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Preferiu-se a opção pela entrevista semi-estruturada devido a possibilidade de que 

conjunto de questões previamente definidas pudessem ser colocadas num contexto mais 

próximo de uma conversa informal. Fazendo assim, ficou-se livre para realizar perguntas 

adicionais a fim de esclarecer questões que por ventura não tenham ficado claras, ou para 

ajudar a retomar os pontos principais da entrevista, no caso do estudante que está sendo 

entrevistado apresente dificuldades com o tema ou tenha mudado o foco do assunto (BONI e 

QUARESMA, 2005). 

As questões foram divididas em dois blocos. O primeiro bloco procurou investigar a 

relação do informante com a observação da Lua, a importância (ou não) que dava ao astro e 

sua relação cultural com o mesmo, além, é claro, das possíveis concepções alternativas acerca 

do fenômeno das fases lunares e do corpo celeste em si (aparência, posição no espaço, 

iluminação, relação com as atividades humanas). 

Após este primeiro bloco de questões, cada entrevistado era convidado a percorrer o 

sistema hipermídia individualmente, sem interferência ou acompanhamento do investigador e 

sem um tempo pré-definido. Em seguida era aplicado o segundo bloco da entrevista, 

consistindo em um conjunto de questões mais diretas, que procuravam gerar informações 

úteis ao aprimoramento ou reestruturação do módulo hipermídia.  

Foram realizadas, ao todo, 14 entrevistas, entre janeiro e abril de 2011, a maioria com 

estudantes de nível superior (8 pessoas do sexo feminino e 6 do sexo masculino) 

compreendendo uma faixa etária variando entre 19 e 53 anos; sendo 6 estudantes de Física 

dos cursos de Licenciatura a distancia em Ciências Exatas da UFRN, 4 estudantes do curso 

presencial de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), 1 estudante do curso presencial de Licenciatura em Física da 

UFRN, 1 estudante do curso de Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 
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UFRN, 1 estudante do curso de Tecnólogo Superior em Estética e Cosméticos e 1 Técnico em 

Informática. 

As entrevistas foram realizadas tendo em mente a flexibilidade dos entrevistados, nos 

seus locais de trabalho ou estudo, e em ocasiões que lhes permitiram falar bem à vontade. 

Todos os sujeitos aderiram voluntariamente a essa investigação, cientes da natureza do estudo 

e de não seriam aferidos com respeito aos conhecimentos científicos que tivessem adquirido a 

respeito do tema.  

Ainda que uma parte importante de nossos objetivos seja a avaliação do protótipo do 

sistema hipermídia, no decorrer das entrevistas, foi possível observar melhor, em situações 

que ocorreram em ambos os blocos de questões, os conflitos por que passaram alguns 

estudantes no momento em que se deparam com o tema investigados (fases da Lua).  

Do total, 2 entrevistas foram gravadas em áudio-cassete, 2 foram registradas por meio 

de anotações e as demais gravadas no formato WAV, convertido posteriormente para MP3, a 

fim de serem arquivadas. No caso dos alunos dos cursos de Licenciatura a distancia, 

procuramos encontrar aqueles em que mais notadamente constatamos, na análise da provas 

realizada anteriormente, a presença de concepções ou modelos em reelaboração. A fim de 

viabilizar essas entrevistas foram feitas visitas presenciais a dois pólos, nos municípios de 

Extremoz e Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. 

Todos os usuários relataram ter percorrido o módulo hipermídia até o fim, sem 

maiores dificuldades na navegação (em durações que variaram de 30 a 45 minutos, 

aproximadamente). Compreendendo que a Astronomia de modo geral – e fases da Lua em 

particular – é um tema vasto e complexo, procurou-se deixar os textos de cada tela curtos e 

agradáveis. A tela de abertura do protótipo, por exemplo, foi pensada como um convite à 

observação do céu a olho nu (Figura 21). Uma prática que é fonte de inspiração e 

autoconhecimento, tendo sido tão importante ao longo da história da humanidade, mas que, 
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como bem sintetizou o arqueoastrônomo Aveni (1993, p. 20 apud MEDEIROS, 2006), é 

praticamente excluída da vivência do ser humano moderno: 

 

Tudo o que aprendemos sobre o céu hoje é adquirido por meio de livros e, 
ocasionalmente, da visita a um planetário. Exceto, talvez, quando abrimos a 
porta à noite para colocar o lixo para fora ou quando saímos do carro no 
caminho para casa e damos uma olhada para cima para ver se poderá 
chover amanhã, vivemos em um mundo basicamente sem consciência da 
metade de espaço visível que está acima do nível de nossos olhos. 

 

Essa tela exibia uma fotografia do céu noturno obtida pelo astrofotógrafo Babak 

Tafreshi, que se posicionou quase de frente para o sul, diante de um dos monumentos naturais 

mais famosos do Brasil, as Cataratas do Iguaçu. A foto mostra uma esplêndida visão da nossa 

galáxia, a Via-láctea, e algumas das maravilhas celestes mais notáveis do céu austral, como a 

constelação do Cruzeiro do Sul, suas estrelas “guardas” (Hadar e Rigil), do Centauro, as 

nebulosas Saco de Carvão e Carina, além das duas estrelas mais brilhantes de todo o céu 

noturno, Sírius, da constelação de Cão Maior, e Canopus, de Carina. Todos objetos celestes 

facilmente visíveis de qualquer região do Brasil em certas épocas do ano. 
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Figura 21. Tela de abertura do primeiro protótipo do sistema hipermídia para auxílio ao ensino de fases lunares. 
 

A imagem não foi escolhida apenas por sua beleza, Tafreshi é um dos colaboradores 

do projeto “The World At Night”, e seu trabalho sempre procura vincular um significado 

maior as fotografias que obtêm, que simplesmente o encantamento trazido pelas imagens do 

céu: 

O céu perenemente pacífico parece o mesmo acima dos símbolos de todas as 
nações e regiões, atestando a natureza verdadeiramente unificada da Terra, 
como um planeta, ao invés de uma amálgama de territórios designados por 
humanos (TWAN, 2010). 

 

A tela inicial trazia, ainda, um recurso “não anunciado”, pensado para surpreender 

positivamente o usuário do módulo: ao deslocar o cursor do mouse sobre a imagem, surgiam 

legendas nas posições dos principais objetos da foto, esclarecendo-o sobre os objetos celestes 

mais destacados. Mas essa tela não trouxe o resultado esperado, embora também não tenha 

representado qualquer impedimento para o usuário prosseguir. Nas entrevistas, foram 

relatadas algumas expectativas frustradas, como nas falas “esperava que alguma coisa 
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acontecesse”, que a tela “gerava uma falsa expectativa” ou simplesmente que era 

“desnecessária”. Esse incômodo foi destacado por 5 dos 14 dos entrevistados, e levou-nos a 

optar pela sua posterior exclusão. 

O produto final apresentou, então, uma nova tela de abertura, planejada para se 

concentrar mais no tema “Lua”, e no fascínio que a sua visão no céu evoca, especialmente nas 

noites de Lua Cheia. Tal mudança foi proporcionada, em grande parte, pelo resultado das 

entrevistas, que destacavam a beleza da Lua, notadamente durante a fase Cheia. 

Diferentemente do protótipo inicial, a nova versão contém 13 telas e foi construída com a 

linguagem de programação PHP – o que expande significativamente seu potencial, embora 

exija que o módulo esteja sempre rodando em um servidor Web (para fins de aplicação no 

contexto deste trabalho, ele encontra-se-a disponível no endereço http://zenite.nu/ead2 ). 

Antes de acessar o módulo propriamente dito, foi inserida uma opção de navegação 

em “tela cheia” ou “normal”. A intenção é fornecer uma alternativa que pode ser mais 

cômoda ao usuário: no modo de tela cheia, dependendo da resolução do monitor de vídeo, o 

conteúdo de cada página preenche toda tela, não sendo necessário mover a barra de rolagem 

vertical. O módulo se adapta razoavelmente bem as resoluções de vídeo mais comuns. 

Na nova tela de abertura (denominada “Introdução”), o usuário recebe as boas vindas e 

é estimulado a refletir sobre os motivos das mudanças na aparência da Lua, ao longo do mês, 

ao mesmo tempo em que se procura atrair o interesse do usuário em percorrer o módulo, 

apropriadamente renomeado para “Módulo Lunar” (Figura 22).  

Outro incremento em relação ao primeiro protótipo é a possibilidade do usuário inserir 

alguma consideração sobre questões que são levantadas em pontos-chave da leitura, durante a 

navegação, sendo a sua identificação opcional. Esse recurso, apresentado na tela de abertura 

com o símbolo , exige, como já mencionado, que o hipermídia esteja on line, ou seja, que o 

computador do usuário estabeleça conexão com a Internet, pois os comentários serão enviados 
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a um determinado endereço eletrônico de controle. Ainda na tela de abertura, o desenho de 

uma pequena luneta anuncia um outro recurso disponível durante a navegação: informações 

complementares sobre determinado tópico que aparecem numa pequena janela flutuante 

(popularmente conhecidas como janelas pop-up) , aberta quando o usuário clica no símbolo 

. Esse recurso também surge a partir de considerações nossas, e dos entrevistados, 

buscando uma forma de fornecer mais informação sem saturar a tela com novos elementos de 

texto ou visuais. 

 

 

Figura 22. Tela de abertura do Módulo Lunar, um sistema hipermídia sobre fases da Lua. 
 

A segunda tela (“Com que a Lua se parece”) exibe uma imagem em preto e branco de 

um horizonte parcialmente coberto por nuvens e um céu noturno iluminado pelo luar. A Lua 

não aparece na foto e uma única frase instiga o usuário sobre suas concepções: – Para você, a 

Lua se parece mais com as estrelas que vemos à noite, com a Terra ou com o Sol? Por que? O 

usuário é, então, convidado a inserir seus comentários a respeito (Figura 23). Essa tela foi 

inserida tendo como motivação a questão 4, do 1º bloco utilizado nas entrevistas semi-
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estruturadas realizadas com o protótipo (Apêndice I). A maior parte dos informantes 

respondeu que a Lua se parece mais com a Terra (sólida, esférica e sem luz própria). Contudo, 

alguns entrevistados preferiram citar uma semelhança com as estrelas (“não quanto ao 

tamanho, mas ao brilho, a luz”) ou com o Sol (“porque ao se pôr fica vermelha, porque ela 

tem luz” ou “pela iluminação que ela transmite”). Vale ressaltar que esse tipo de resposta, por 

si, ainda não é capaz de revelar se o sujeito faz idéia da Lua como um astro que produz sua 

própria luz, ou apenas destaca sua luminosidade aparente (tendo consciência de que é fruto da 

reflexão de outra fonte). No presente trabalho, isso se constitui num dos principais 

motivadores para a adoção de entrevistas semi-estruturadas após o acesso ao sistema 

hipermídia para melhor compreensão e análise das concepções.  

 

 

Figura 23. A tela “Com que a Lua se parece” apresenta a primeira opção de interação com o usuário. 
 

A terceira tela (“Brilho da Lua”) traz novamente uma única imagem, desta vez 

mostrando a Lua fotografada num céu diurno. Aqui, o texto começa a trabalhar a questão da 

iluminação dos objetos, relembrando, ou reforçando, a Lua como um astro sem luz própria, 
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assim como a maior parte das coisas ao nosso redor (Figura 24). A Lua vista durante o dia é 

uma surpresa para muitas pessoas, seja porque lhe caracterizam como astro típico da noite 

(CAMINO, 1995; ROALD e MIKALSEN, 2001), seja porque lhe atribuem a própria noite, 

como já encontramos na análise de algumas avaliações presenciais dos alunos de Licenciatura 

a distância em Ciências Exatas da UFRN. 

 

 

Figura 24. Tela “Brilho da Lua” exibe uma foto diurna do satélite. 
 

A quarta e quinta telas do Módulo Lunar (“Luz e sombra I e II”) convidam o usuário a 

refletir sobre como uma luz natural (fonte primária) ilumina os objetos e suas múltiplas 

reflexões (fontes secundárias) nas várias superfícies a nossa volta, o que possibilita a 

visibilidade até mesmo daquilo que não está recebendo luz direta (Figura 25). São mostradas 

cenas externas (ao ar livre) e numa sala iluminada por uma única fonte primária. A motivação 

por trás desse percurso é explorar a compreensão da trajetória da luz, fundamental no 

mecanismo de formação das fases lunares, e onde também encontramos muita dificuldade por 

parte dos alunos, quando da análise das provas dos alunos de Licenciatura. 
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Figura 25. Iluminação e reflexões são abordadas nas duas telas “Luz e sombra”. 
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A tela “Escuridão do espaço” procura destacar que, no espaço, onde não há tantas 

superfícies próximas para a luz refletir, o contraste entre as regiões diretamente iluminadas 

por uma fonte primária e as regiões à sombra é muito mais evidenciado, de tal modo que estas 

últimas podem nos parecer completamente negras, como se desaparecessem. A idéia é que o 

usuário possa fazer um paralelo com a aparência da Lua nas fases intermediárias entre Nova e 

Cheia, quando a Lua parece estar “diminuída” pela fração de sua face que não está sendo 

diretamente iluminada (Figura 26). 

 

 

Figura 26. O contraste entre claro e escuro fica evidente na tela “Escuridão do espaço”. 
 

A sétima tela (“Bola iluminada”) exibe a primeira animação do Módulo Lunar. Ela faz 

uso de um objeto familiar para simular como vemos um corpo esférico sob uma única fonte 

direcional de luz (indicada por setas amarelas), conforme varia a posição de um observador ao 

seu redor, que pode ser movido pelo usuário com o auxílio do mouse (Figura 27). Marcando a 

opção de luz por todo o ambiente, atua-se como que desligando a fonte direcional, de tal 

modo que, nesse caso, a bola receba luz por todos os lados. A intenção é que o usuário 
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comece a perceber mais claramente as fases como pontos de vista em relação a uma fonte 

iluminada. Essa animação foi recriada a partir da proposta de NEBRASKA (2009), 

apresentando, inclusive, a opção de animação autônoma, ou seja, quando o aplicativo anima-

se sozinho, permitindo ao usuário apenas observar (com controle de velocidade) o que 

acontece à medida que o olho do observador circula a bola. É esperado que o usuário perceba 

que a forma como o objeto é iluminado jamais se altera, nem há projeção de sombras de outro 

objeto sobre ele em nenhum momento – e mesmo assim se observam fases. Assim, esperamos 

provocar dúvidas nos modelos que atribuem a formação das fases a um tipo de “eclipse”, com 

a sombra da Terra (ou de outro astro) incidindo sobre a Lua para produzir fases. 

 

 

Figura 27. Tela “Bola iluminada” exibe o primeiro simulador do Módulo Lunar. 
 

Em “Objeto e fonte de luz” uma nova animação propõe ao usuário explorar uma 

situação diferente da anterior, quando a fonte de luz encontra-se agora no centro e o objeto 

iluminado circula ao seu redor (Figura 28). Com o auxílio do mouse pode-se mover a cena de 
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dois modos, clicando e arrastando o corpo iluminado ao longo de uma trajetória circular, ou 

clicando num ponto externo a esse corpo e arrastando, para cima e para baixo, a própria 

trajetória. Executando esses movimentos tem-se maior clareza acerca das inúmeras aparências 

que o corpo não iluminado apresenta-se ao usuário. Nessa tela, o texto auxiliar denomina pela 

primeira vez essas distintas aparências de fases, e convida o usuário a interagir (ao clicar no 

símbolo ), comentando quantas fases diferentes ele vê, e se seria realmente possível contá-

las. A idéia principal dessa tela, como sugere a pergunta ao final, é contribuir para que o 

usuário perceba que a concepção de que existem apenas quatro fases (Crescente, Cheia, 

Minguante e Nova) é enganadora. 

 

 

Figura 28. Em “Objeto e fonte de luz” o usuário pode perceber os diferentes aspectos de um corpo celeste 
iluminado, conforme varia seu ponto de vista. 

 

A nona tela, chamada “Lua e Terra” (Figura 29), não constava no protótipo do nosso 

módulo hipermídia. Sua intenção é reforçar que o fenômeno das fases lunares está 
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diretamente relacionado com a luz proveniente do Sol. Este foi o momento escolhido para 

ressaltar aspectos importantes com os quais a primeira versão não estava dialogando com o 

usuário, como a rotação e a revolução da Lua e, principalmente, a inclinação da órbita lunar. 

A nova animação, bastante semelhante a anterior com respeito à interação por parte do 

usuário, exibe a Lua em órbita da Terra, com a luz solar também indicada por setas. É 

possível mover a Lua, ao longo de sua trajetória orbital, e a órbita lunar, para cima e para 

baixo até um certo ângulo, como que mudando a posição do usuário em relação ao plano da 

órbita da Lua. A intenção declarada desta animação é familiarizar o usuário com o movimento 

que a Lua realiza ao redor da Terra. Espera-se que consiga imaginar que as sombras que a 

Terra (e a Lua) projetam no espaço não participam da formação das fases, embora isso seja 

mais bem destacado numa próxima tela. Como esta animação trata de um modelo orbital, 

tomou-se o cuidado de mencionar que os astros não foram desenhados em escala, pois embora 

tenha havido a preocupação de representar a Lua bem menor que a Terra e a órbita lunar 

ligeiramente inclinada, a escala de distância entre os dois astros não pode ser respeitada. A 

análise das avaliações presenciais dos alunos de Licenciatura a distância em Ciências Exatas 

da UFRN também ressalta a necessidade de explorar a inclinação da órbita lunar de modo 

interativa, como forma de tentar contornar as dificuldades geradas com as imagens e 

diagramas planos (PEÑA e QUÍLEZ, 2001). 
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Figura 29. “Lua e Terra” mostra, de forma interativa, a inclinação da órbita lunar. 
 

A tela seguinte, “Dia e noite na Terra”, faz uma breve, porém importante, passagem 

pelo tema da alternância entre horas claras e escuras no nosso planeta (Figura 30). A 

animação proposta destaca apenas a Terra, vista acima do pólo sul, e a direção de onde vem a 

luz solar (setas amarelas). Um boneco estilizado representa um observador na Terra, e para o 

qual um relógio indica sua hora local. Clicando no planeta (ou no boneco) e o arrastando com 

o auxílio do mouse, provoca-se a rotação da Terra e a respectiva alteração no relógio, de 

modo que o usuário seja levado a perceber que, quando o boneco está em oposição ao Sol 

(condição inicial da animação) o relógio indicará meia-noite; quando estiver com sua cabeça 

diretamente sob os raios solares, lhe será meio-dia; e quando estiver entrando ou saindo da 

região não iluminada da Terra, à medida que o planeta gira, o relógio indicará o fim da tarde 

ou o início da manhã, respectivamente. O sentido da rotação do planeta pode ser realizado 

tanto no sentido horário quanto no anti-horário, com o correspondente avanço ou recuo das 
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horas. A compreensão da rotação como causa principal da alternância entre dia e noite na 

Terra é avaliada por meio de um novo questionamento que o usuário é convidado a participar. 

 

 

Figura 30. “Dia e noite na Terra” convida o usuário a refletir sobre o que causa a alternância entre horas claras e 
escuras em nosso planeta. 

 

Apenas na próxima tela (considerando um avanço linear do usuário), o tema “Fases da 

Lua” é abordado mais formalmente. A Figura 31 mostra a tela desse simulador, no qual o 

usuário pode clicar e arrastar a Lua com o mouse ao longo de sua órbita (considerada 

circular), como visto por um observador situado num ponto do espaço acima do pólo Sul (não 

é possível alterar a perspectiva da órbita), posição tal que o movimento da Lua em torno da 

Terra acontece no sentido horário. Um quadro em destaque exibe a face da Lua voltada para a 

Terra, da forma como as fases são percebidas a partir do nosso hemisfério. À medida que a 

Lua é movida pelo usuário, o quadro mostra o aspecto correspondente da face lunar, com a 

opção de animação autônoma. Propositadamente, os nomes das quatro fases principais não 

são exibidos – isso ficará para a tela seguinte, mas tomou-se o cuidado de exibir o movimento 
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de rotação da Lua em sincronia com da revolução do satélite em volta da Terra (a chamada 

rotação síncrona da Lua). Pequenas marcas escuras aparecem no disco móvel que representa a 

Lua (de forma estilizada, sem se preocupar em corresponder com o pólo sul verdadeiro do 

astro) para auxiliar o usuário a perceber que o satélite mantém sempre o mesmo lado voltado 

para a Terra, independente de sua posição na órbita. Optamos por essa consideração para 

manter a correção e fidelidade ao movimento da Lua, embora não seja o objetivo dessa tela, 

tampouco do módulo hipermídia como um todo, abordar essa questão com especificidade. 

Compreendemos que o entendimento pleno acerca da rotação síncrona requer, 

preferencialmente, um simulador em separado, para maior clareza. Ainda nessa tela, duas 

“lunetas” sinalizam com informações complementares para o usuário, destacando o 

movimento aparente da Lua no céu e as escalas de tempo envolvidas; e novamente a 

inclinação orbital da Lua, para reforçar que sombras de outros astros não estão envolvidas na 

formação das fases. 

 

 

Figura 31. O mecanismo básico das fases da Lua é mostrado nessa tela. 
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É na penúltima tela do Módulo Lunar (“Infinitas fases”) que se espera concluir nossa 

abordagem sobre o tema, apresentando o conceito de lunação e uma breve caracterização de 

cada uma de quatro fases principais. Uma última animação permite que o usuário mova uma 

barra horizontal enquanto o ciclo das fases se desenrola (diferentes aparências da Lua como 

vistas por um observador na Terra), partindo inicialmente da Lua Nova (Figura 32). O título 

da tela procura lembrar que apenas quatro fases recebem nomes, mas que, na verdade, elas 

são infinitas. 

 

 

Figura 32. “Infinitas fases” é a penúltima tela do Módulo Lunar. 
 

Nesse ponto do Módulo Lunar foi feita uma importante alteração com relação ao 

protótipo. Naquela primeira versão, havia dois simuladores que procuravam abordar a questão 

da rotação síncrona, assim como o fato de outros planetas também apresentarem fases. 

Consideramos desde o início que esses eram os momentos que exigiam maior poder de 

abstração por parte do usuário. Na verdade, não esperávamos que houvesse uma compreensão 

plena (a menos que o assunto já estivesse consolidado de outras leituras, outras experiências). 

Como a simulação acontecia sempre no plano (em 2D), a idéia de eclipses poderia vir à mente 
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do leitor. Como já esperávamos, durante as entrevistas sobre o protótipo esses simuladores de 

“Ponto de vista” foram destacados por alguns informantes pela dificuldade de entendimento. 

Também em virtude de nossas próprias críticas a esse simulador, preferimos omiti-lo do 

produto final deste trabalho. 

A nova tela final (“Céus limpos”), que encerra o Módulo Lunar, agradece pela 

participação do usuário e ressalta nossa proposta de olhar de forma mais atenta e curiosa para 

a Natureza, retomando, ou iniciando, um rico percurso de observação do céu e da Lua, e se 

permitindo outros olhares e questões sobre esse tema fascinante. 

Ao todo foram utilizadas 7 imagens estáticas neste trabalho, sendo 3 royalty-free, 2 

criadas por este autor utilizando um software de animação 3D, 1 da agência espacial do Japão 

(com os devidos créditos) e 1 obtida com autorização (Apêndice V). Os 6 simuladores 

contidos no módulo foram montados no software de desenho vetorial Adobe Flash CS4, 

partindo de rotinas de programação na linguagem ActionScript obtidas gratuitamente no sítio 

dreamincode.net e em fóruns de discussão sobre essa linguagem. O simulador da tela “Bola 

iluminada” foi uma recriação do original, de autoria de NEBRASKA (2009), com autorização 

(Apêndice IV). 

Como todo produto digital, que a partir do seu uso contínuo sofre aprimoramentos, 

este sistema hipermídia não pretende ser um produto finalizado. Vários aperfeiçoamentos 

foram obtidos da primeira para a segunda versão, que então chamamos de produto final (deste 

trabalho, bem entendido). Entre eles podemos destacar a mudança do método de construção, 

de uma linguagem de marcação, o HTML, para uma linguagem de programação, o PHP, o 

que permitirá inúmeros tipos de aperfeiçoamento, no domínio do desenvolvimento Web; além 

do aprimoramento da interface de navegação e da elaboração de novos simuladores (como o 

da tela “Lua e Terra”, Figura 29, e “infinitas fases”, Figura 32). Quanto ao uso, esperamos que 
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possa servir tanto no contexto de cursos a distância de Astronomia quanto em aulas 

presenciais. 
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO DE APRENDIZAGEM 

 

 

A aplicação em contexto real do material produzido ocorreu no âmbito da oferta da 

disciplina Astronomia, nos cursos de Licenciatura a distância da UFRN, no semestre 2011.1. 

Esse semestre letivo se estendeu do final de fevereiro a meados de julho de 2011, tendo o 

material sido introduzido no período de consolidação de estudos da disciplina, de 29 de junho 

a 15 de julho. Conforme mencionado anteriormente, a avaliação dos alunos nas disciplinas 

das Licenciaturas a distância ocorre, num primeiro momento, em duas unidades principais ao 

longo das quais ocorre o desenvolvimento dos conteúdos previstos para o semestre. Essas 

unidades ocorrem num tempo mais prolongado, fazendo uso de cerca de 15 semanas, ao todo. 

Ao final delas, há um período de duas semanas – o período de consolidação de estudos – em 

que os estudantes podem retomar os conteúdos da disciplina e participarem de uma terceira 

avaliação, que poderá ser utilizada na recuperação dos resultados anteriores no semestre (das 

três possíveis avaliações que poderão ser realizadas, são escolhidas as duas maiores notas do 

aluno para o cálculo de sua média final). É importante destacar que não são todos os 

estudantes que participam dessa última etapa. 

A terceira avaliação envolveu os conteúdos mais centrais do semestre, entre os quais, 

para a disciplina de Astronomia, inclui-se a explicação para o fenômeno das fases da Lua. 

Assim, após a segunda Unidade e anteriormente à terceira avaliação, disponibilizamos o 

Módulo Lunar como um material complementar de apoio ao estudo desse conteúdo. Os 

alunos foram convidados a acessar o módulo através de mensagens postadas em fórum da 

disciplina, do qual eram assinantes, e de mensagens eletrônicas enviadas diretamente para a 

caixa postal deles e dos tutores. Não foi divulgado o endereço http://zenite.nu/ead2, de modo 

que o uso do Módulo ficava condicionado a um link específico na página da disciplina, no 

Moodle, e dessa forma obtivemos o registro de cada pessoa que acessava nosso material. 
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Além da navegação do Módulo Lunar, os alunos foram convidados a responder um 

questionário avaliativo (Apêndice III) para coletar suas impressões sobre o material e sobre 

aspectos como navegabilidade e compreensão geral propiciada sobre o tema. Esse 

questionário permaneceu disponível mesmo após a finalização do semestre.  

É importante destacar que as alterações que foram feitas no Módulo Lunar após a 

avaliação do protótipo, via entrevistas, acabaram implicando um período de tempo muito 

curto em que o formato final do Módulo foi disponibilizado aos alunos de Licenciatura a 

distância no semestre 2011.1: apenas 4 dias antes da terceira avaliação. O Moodle registrou 

um total de 56 acessos individuais ao Módulo, dos quais 11 responderam também o 

questionário de avaliação do material: 4 tutores e 7 de alunos. O Apêndice III apresenta, junto 

as questões que avaliaram o módulo, uma catalogação dos resultados colhidos neste 

questionário, a fim de fornecer em mais detalhes, as respostas obtidas.  

Todos os alunos e tutores que avaliaram o material constataram que o uso do mesmo 

fez diferença nos conhecimentos que tinham sobre fases lunares, ou seja, consideraram que o 

módulo lhes ensinou algo que não sabiam antes de percorrê-lo. Entre os alunos, os textos que 

compunham o Módulo foram considerados de leitura agradável e esclarecedora , assim como 

as imagens utilizadas foram analisadas como esclarecedoras e/ou estimulantes. 

Os alunos destacaram, ainda, que foram os simuladores (mencionados no questionário 

como “animações”) que mais atraíram sua atenção no Módulo Lunar. Dentre eles, os mais 

citados (a “animação mais útil”) foram a “Bola iluminada” e “Fases da Lua”. Curiosamente, 

quando indagados sobre quais eles considerariam a mais complicada, as mesmas animações 

foram citadas por dois alunos. Um dos participantes destacou, em certo momento do 

questionário avaliativo, sobre “a importância da luz do Sol para a Lua” e um tutor comentou 

estar muito interessado em utilizar o material em suas aulas. 
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Entre os 11 usuários que analisaram o material, 10 informaram que percorreram o 

Módulo todo. A maioria, entre os 11, considerou entre média e baixa a dificuldade que teve 

com a navegação, sendo que dois tutores relataram maiores dificuldades. Temos motivos para 

acreditar que isso se deveu a um pequeno código, que causava lentidão, mas se fazia 

necessário para a abertura das janelas pop-up, dando acesso tanto à inserção de comentários 

por parte dos usuários, quanto às janelas com informações adicionais. Esse código foi 

substituído por outro mais rápido, tornando a lentidão e eventuais travamentos bem mais raros 

e, portanto, proporcionando uma navegação mais fluida. Deve-se salientar que não é esperado 

que os simuladores causem lentidão na abertura das páginas, visto que o maior deles possui 

apenas 590 kbytes. 

Apesar da aceitação por parte dos 7 estudantes que o avaliaram, e do pouco tempo que, 

particularmente pela proximidade da terceira avaliação, havia sido disponibilizado para o uso 

do Módulo, decidimos analisar o desempenho desses estudantes no que diz respeito às 

respostas às questões da terceira prova que abordavam o tema das fases lunares, cujo 

enunciado encontra-se destacado na Figura 33. 

 

a) Analise as afirmações a seguir e corrija-as, quando achar pertinente:  
 
-“As fases da Lua ocorrem porque a Terra gera sombras na superfície da Lua.” 
-“Apesar de ter luz própria, a Lua gera a noite, enquanto o Sol gera o dia. O anoitecer se dá porque 
sua luz não é tão forte quanto a do Sol.” 

 
b) Escolha uma fase da Lua: _________________ 
Represente, por meio de desenho a distribuição dos astros Terra, Sol, e Lua, no espaço, que deverá 
resultar naquela fase. Utilize setas e pequenos textos para explicar seu modelo. Seu desenho deverá 
incluir: 
 
-A Terra, a Lua e o Sol no espaço. 
-A trajetória da Lua. 
-A iluminação da Lua. 
-Como alguém que esteja na Terra, em nosso hemisfério, verá a face da Lua. 

Figura 33. Enunciado da questão sobre fases da Lua da terceira avaliação. 
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Algumas respostas apresentadas às questões foram muito boas, evidenciando que o 

aluno estava desenvolvendo uma linguagem própria ao remeter-se aos aspectos relevantes no 

entendimento do fenômeno.  

Quanto ao item ‘b’ da questão, sua análise remeteu a alguns dos mesmos aspectos que 

buscamos investigar quando tínhamos um grupo maior (os 398 alunos das licenciaturas; v. 

seção 2.4, p.44): a identificação dos astros envolvidos no fenômeno; a identificação da órbita 

da Lua em torno da Terra; e a iluminação da Lua, em relação ao Sol. Uma sistematização 

desses resultados pode ser vista na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Sistematização de resultados. 
 Terra, Lua e 

Sol no espaço 

Lua em volta da 

Terra 

Iluminação da 

Lua 

Aluno 1 SIM SIM SIM, consistente 

Aluno 2 SIM SIM SIM 

Aluno 3 NÃO (falta a Terra) NÃO (em volta do Sol) SIM 

Aluno 4 SIM SIM SIM 

Aluno 5 SIM SIM SIM 

Aluno 6 SIM SIM SIM, consistente 

Aluno 7 SIM SIM SIM 

 

Para o item mencionado, 2 entre os 7 alunos escolhem Lua Nova e os demais, Lua 

Cheia. Em seus desenhos da representação orbital, todos fazem distinção entre lado escuro e 

iluminado da Lua (apenas 1 tem a mesma atenção com relação à Terra); porém, a iluminação 

só é consistente com a posição do Sol em 2 casos. Um exemplo de inconsistência da 

iluminação, é mostrado na Figura 34. 

Sobre a indicação sobre como alguém no hemisfério Sul da Terra veria a face lunar, na 

fase escolhida pelo aluno, desenham adequadamente os Alunos 1, 5 e 6 (segundo o critério 

indicado na Tabela 4) e dois alunos deixam e espaço reservado para esse desenho em branco. 
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Com relação a análise da primeira afirmação do item ‘a’ da questão, 5 alunos 

discordam e 1 concorda (Aluno 3). O Aluno 6 apenas responde “As fases da Lua ocorrem por 

causa do seu movimento de Rotação. No entanto a Terra ao passar pela sua frente projeta 

uma sombra” (sic). 

Para a segunda afirmação, 6 alunos explicitam em suas justificativas que a Lua não 

tem luz própria; e o único que não discorda diretamente da afirmação contrária, proposta na 

questão, responde atribuindo o anoitecer ao movimento da Terra em torno dela mesma e da 

Terra em ao redor do Sol. O Aluno 1 afirma que “Apesar de não ter luz própria, a Lua gera a 

noite, enquanto o Sol gera o dia”. Explicitam reconhecer na rotação da Terra uma causa do 

dia e da noite, os alunos 3, 4, 5 e 6.  

 

 

Figura 34. Ilustração do modelo das fases lunares feita pelo Aluno 6. 

 

Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (presenciais) com 3 alunos da 

disciplina Astronomia, do curso de Licenciatura em Física da UFRN na modalidade 

presencial (período 2011.2). Todos tiveram acesso livre ao módulo (diretamente pelo 

endereço Web), sendo seu uso estimulado pelo professor para toda a turma. A primeira 
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avaliação dessa disciplina foi realizada após esses três alunos terem conhecido o nosso 

Módulo Lunar. 

As entrevistas foram realizadas com um aluno de cada vez, e investigaram não 

somente a interação e a aceitação referentes ao módulo, mas também suas compreensões 

prévias sobre o tema das fases lunares. Foi possível concluir que apenas um entre os três 

informantes tinha formado uma aprendizagem consistente a respeito. Ele mencionou, ainda, 

que apenas com as aulas presenciais é que pode sanar todas as suas dúvidas restantes (como, 

por exemplo, a questão do porquê a Lua manter sempre a mesma face voltada para a Terra); e 

também falou positivamente a respeito dos recursos visuais do módulo (tanto as imagens 

estáticas quanto os simuladores), principalmente o da tela “Fases da Lua”. 

Algumas compreensões relatadas foram um aspecto particularmente rico dessas 

entrevistas, e delas destacamos, a seguir, três pontos relevantes: 

 

a. O conceito da Lua como astro sem luz própria (corpo iluminado) já pertencia aos 3 

alunos. Eles não tinham qualquer dificuldade quanto a isso; 

b. Todos apresentavam dificuldades com relação as escalas de tempo envolvidas nas 

fases (rotação e revolução da Lua); 

c. Durante a entrevista, recuperamos uma pergunta feita na primeira avaliação da 

disciplina: –Se fosse Lua Cheia e você estivesse na Lua, olhando para a Terra, qual fase você 

veria na Terra? Um aluno revelou que teve dificuldade com relação ao termo esperado, “Terra 

Nova”, pois não achava que tal denominação existisse. Assim mesmo ele usou os termos 

“noite” e “escuro”, o que demonstrou segurança para alguém que ainda estava aprendendo 

sobre o fenômeno. 
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No decorrer das falas desses estudantes, algumas outras concepções vieram à tona. 

Apesar de saber sobre a esfericidade da Terra, uma aluna mencionou que não trabalhava com 

esse conceito (simultaneidade de modelos, separa o que “vê” do que “sabe”).  Ela ainda nos  

revelou uma concepção inédita, que não encontramos, até a finalização deste trabalho, em 

nenhuma referência pesquisada: ela concebia a Lua como um corpo esférico, porém 

translúcido ou semi-transparente, e desse modo a luz do Sol atravessava a Lua, refletindo “na 

outra face” (o lado oposto ao Sol). A Lua seria, portanto, visível por um observador de frente 

para essa face. Ela concebia que num corpo opaco (uma bola de isopor, por exemplo) a 

reflexão só ocorreria no lado voltado para a fonte de luz (não parecia ter dificuldades com 

relação ao entendimento da trajetória e reflexão da luz), e revelou que via a Lua “como um 

corpo fechado”, mas mentalmente a concebia “como se fosse transparente”. Como seria de se 

esperar, essa concepção tinha grande influência no modo como ela desenhava um diagrama de 

fases lunares. Sua representação de iluminação parecia totalmente inconsistente, e não fomos 

capazes de compreender o motivo até proceder a entrevista. 

Com relação aos 7 estudantes que participaram do questionário avaliativo sobre o 

Módulo Lunar e fizeram a terceira avaliação na modalidade EAD, ocorreram algumas 

dificuldades de tempo para os entrevistarmos presencialmente. Uma entrevista foi tentada, via 

MSN, com o Aluno 6 (Tabela 4), mas não a consideramos bem sucedida no esclarecimento 

das concepções que se mantiveram. No entanto, pôde-se perceber que sua fala, durante a 

entrevista, foi possibilitando que esse aluno revisse suas próprias falas anteriores, ou seja, as 

perguntas geradas muitas vezes possibilitavam a evidencia de conflito. 

Na aplicação do nosso produto, percebemos a importância de se gerar um conflito 

cognitivo no aluno. O módulo, quando do contato individual de um estudante, não parece 

garantir isso – a menos, talvez, que o aluno já traga suas próprias inquietações, o que não 

parece ser comum. Pelo contrário, nossas investigações sugerem que as fases da Lua (e quem 
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sabe muitos outros fenômenos naturais) apesar de estarem em nosso cotidiano, não provocam 

incômodos que impeçam, por exemplo, a coexistência de idéias separadas, que poderiam 

entrar em choque se houvesse uma reflexão um pouco mais aprofundada por parte do próprio 

sujeito, como propõem os conflitos que induzidos em algumas nossas investigações. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho nosso principal objetivo foi a produção e análise da contribuição de um 

objeto digital de ensino-aprendizagem voltado à aprendizagem sobre as fases da Lua, que 

favorecesse uma comunicação efetiva com as pré-concepções de estudantes das licenciaturas 

a distância da UFRN. 

Partimos do reconhecimento da importância das dificuldades no ensino-aprendizagem 

de temas astronômicos relacionadas à presença de concepções alternativas e sua resistência à 

mudança, que, conforme destacado por diferentes autores, interfere na aprendizagem dos 

conteúdos das ciências.  

Trouxemos essas discussões para o contexto da disciplina Astronomia, ministrada nos 

cursos de licenciatura a distância da UFRN, onde o problema das concepções se insere num 

contexto ainda pouco explorado. Realizamos um estudo das respostas dos licenciandos em 

questões avaliativas da disciplina que abordavam a compreensão sobre as fases da Lua – 

foram contempladas respostas de quase 400 alunos. Sistematizamos as respostas dos alunos 

num conjunto de categorias que pudessem evidenciar aspectos das concepções prévias dos 

alunos e, levando em consideração esse panorama, desenvolvemos um protótipo 

contemplando os principais problemas identificados – entre eles, a inconsistência recorrente 

da iluminação da Lua, pelo Sol. 

Nos embasamos numa pesquisa bibliográfica envolvendo o uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação no Ensino da Física que nos permitiu visualizar, no material que 

pretendíamos produzir, os sistemas hipermídia como uma possibilidade promissora: a 

interligação de informações de modo a permitir o direcionamento da leitura conforme os 

interesses do usuário, e dentro de um contexto que proporcionasse meios de interatividade. 
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Elaboramos um protótipo para uma primeira análise, mediante entrevistas realizadas 

com alunos do ensino a distância da UFRN e com sujeitos inseridos em diferentes contextos 

educacionais. Dele obtivemos as considerações que nos levaram ao material produzido, cujo 

uso e avaliação foi feita no contexto real da oferta da disciplina Astronomia, nas atuais 

Licenciaturas a distância da UFRN. 

Procuramos um percurso que proporcionasse um nível de detalhamento gradual, 

convidando a considerações sobre a iluminação dos objetos, na Terra e no espaço, com 

simuladores que partiam de situações próximas do cotidiano até um modelo do sistema Terra, 

Lua e Sol, destacando a relevância da inclinação da órbita lunar, do conceito de dia e noite e, 

finalmente, as fases com a percepção dos tempos envolvidos no fenômeno.  

Somente ao final demos atenção à nomenclatura das 4 fases principais pois, mais que 

conhecer a ordem correta, nos interessa proporcionar meios de reflexão que levem ao 

entendimento de infinitas fases (fases como um ângulo de iluminação num certo instante) e 

independentes das sombras que os corpos celestes envolvidos projetam no espaço (fases como 

um ponto de vista do observador). 

Reconhecemos, desde o início, que a persistência das concepções não poderia ser 

quebrada com apenas um objeto de aprendizagem, digital ou não. Foi, no entanto, gratificante 

constatar, na prática, durante investigações sobre o uso do material em entrevistas presenciais, 

a positiva diferença que o produto proporciona quando, através da mediação do professor, ele 

é usado de modo a provocar o surgimento de conflitos. 

O trabalho nos leva a concluir o quanto é relevante buscarmos contribuições para a 

formação de professores de Ciências fazendo uso de novas tecnologias, mas com atenção à 

necessidade inseri-las como instrumentos auxiliares de Ensino, utilizando-as com a mediação 

de professores ou tutores, ou via estratégias que provoquem interações entre alunos. Também 
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destacamos a importância de se considerar mais estudos sobre as situações específicas de 

ensino-aprendizagem encontradas nos cursos da modalidade a distância. 

Nosso produto requer melhoramentos; principalmente aqueles oriundos da experiência 

somente o seu uso em situações reais de ensino pode oferecer. Elaborado propositadamente 

utilizando uma linguagem voltada para o desenvolvimento Web, o PHP, inúmeros são os 

recursos que lhe podem ser acrescidos, como o envio de comentários no estilo “fórum”, isto é, 

de tal forma que as mensagens fiquem visíveis para todos os que o acessarem, ou a 

implementação de quizzes para “avaliação instantânea”. Mas isso são apenas melhorias 

técnicas. O potencial da linguagem hipermidiática do nosso produto ainda é uma porta a ser 

aberta; um convite à possibilidade de se fazer múltiplas associações de informações, 

abordando com ainda mais profundidade o problema das concepções. 

Realizar este trabalho foi um processo enriquecedor. Compreender a dimensão que 

representa, nos estudantes, a interferência e persistência das concepções alternativas, 

forneceu-nos uma perspectiva inteiramente nova a cerca de estratégias a serem exploradas em 

sua superação – o que já está sendo de grande utilidade em nossas atividades com Ensino de 

Astronomia. 

Esperamos que nosso trabalho possa ser útil no contexto dos cursos a distância, mas 

não somente nestes. Que ele seja ponto de partida para novos aprendizados e aprimoramentos, 

e que os educadores reconheçam o caráter essencial que seu uso pode assumir, quando aliado 

a uma proposta que provoque o conflito cognitivo nos aprendizes, sem esquecer de convidá-

los, sempre, a prazerosa tarefa de observar o céu – e acompanhar o ciclo das fases da Lua! 
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APÊNDICE I - ENTREVISTAS 

 

 

Apresentamos as questões dos dois blocos da entrevista (pré e pós o acesso ao 

protótipo do sistema hipermídia). Inicialmente foram feitas cinco entrevistas com diferentes 

sujeitos, entre eles alunos de EAD. Os resultados obtidos, principalmente com relação ao 2º 

bloco de questões (referentes ao protótipo), revelaram a necessidade de alguns ajustes, o que 

levou a idealização de um “novo” 2º bloco (aqui denominado Bloco 2a). 

 

Bloco 1 (aplicado antes da navegação):: 

1. Vamos conversar sobre a Lua e suas fases. Você costuma observá-la?  

2. Se sim, em que momentos você observa a Lua? 

3. O que a Lua significa para você?  

4. Você acha que a Lua se parece mais com a Terra, com o Sol ou com as estrelas? 

5. Você procura saber em que fase da Lua estamos? Se sim, em que momentos? E por 

que? Por curiosidade, por algum motivo em particular? 

6. Você se recorda quando foi a primeira vez que ouviu falar sobre o porquê da Lua ter 

fases?E o que dizia(m)? 

7. Como você entende hoje a formação das fases da Lua?(Faça um desenho) 

8. Em que atividades humanas você acha que as fases da Lua tem importância? 

 

Bloco 2 (aplicado após a navegação): 

1. Você percorreu o módulo até o fim? Sentiu alguma dificuldade na navegação? 

2. O que mais lhe chamou a atenção? O que mais gostou?  

3. O que menos gostou? Por que? 
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4. Você acha que há muito texto (ou a leitura é cansativa)? 

5. Acompanhar esse módulo fez diferença nos seus conhecimentos sobre as fases 

lunares?Ele lhe ensinou algo que você não sabia antes? Pode dar um exemplo? 

6. Que animação lhe foi mais útil?  

7. Que animação foi mais complicada?Por que? 

8. No seu modo de ver, um módulo como esse seria útil como ferramenta de 

aprendizagem auxiliar em cursos a distância (via Internet)? 

 

 

Bloco 2a: 

1. Você percorreu o módulo até o fim? Sentiu alguma dificuldade na navegação?  

2. O que mais lhe chamou a atenção? Teve alguma parte ou aspecto de que gostou mais? Por 

que? 

3. Alguma de que gostou menos? Por que? 

4. Você acha que há muito texto ou a leitura é cansativa? 

5. Acompanhar esse módulo fez diferença nos seus conhecimentos sobre as fases lunares? Ele 

lhe ensinou algo que você não sabia antes? Pode dar um exemplo? 

6. Com base no que você viu ou aprendeu, o que você mudaria no desenho que fez na 

primeira parte de nossa conversa? 

7. Que animação lhe foi mais útil? Por que? 

8. Que animação foi mais complicada? Por que? 

9. Para você, esse módulo foi capaz de gerar novas perguntas sobre esse assunto? 

10. Você gostaria de dar alguma sugestão para melhorá-lo (algo que não está presente 

agora, mas  que facilitaria a compreensão do fenômeno se pudesse ser simulado em 

computador)? 
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APÊNDICE II – SÍNTESE DAS RESPOSTAS 

 

 

Apresentamos uma sistematização das respostas obtidas com os blocos de questões do 

Apêndice I, durante as entrevistas realizadas. Nos quadros a seguir, S1 a S14 são os sujeitos 

entrevistados e P1 a P8 (ou P10) são as questões do 1º bloco da entrevista. Um resumo das 

respostas ao 2º Bloco é apresentado na sequencia. 

 

Síntese das respostas ao 1º Bloco de Questões 

S1 

Questão Resumo da resposta 

P1 Sim, frequentemente. 

P2  

P3 Corpo celeste que órbita a Terra 

P4 Terra 

P5 Sim, mas recentemente, por causa do mestrado 

P7  

P6 Quando criança (pela mãe, influência da Lua no corte de cabelo) 

P8 Pesca, marés, ir à praia, observar o céu (Lua Cheia é inadequada) 
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S2 

P1 Não, raramente. 

P2  

P3 Romance 

P4 Terra 

P5 Só para cortar o cabelo 

P6 Na escola, não lembro quando 

P7  

P8 Marés, basicamente 

 

 

S3 

P1 Sim. 

P2 Porque ela é bonita e se destaca muito no céu 

P3 Associada ao misticismo (lendas, lobisomem, cultura indígena) 

P4 Terra 

P5 Sim, porque gosto da Lua Cheia 

P6 Somente na Universidade 

P7 Desenho insatisfatório. Representa apenas as 4 fases, sem órbita, sem Terra ou 

Sol, ainda que a fala mencione movimento ao redor do Sol. 

P8 Pesca, marés, caça... Não lembro mais. 
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S4 

P1 Sim. 

P2 Eu costumo observar todas as noites em que ela está visível. 

P3 Para mim ela é linda. 

P4 Sua composição a torna mais parecida com a Terra. 

P5 Sim, por que trabalho no Planetário e tenho que saber para o caso de alguém 

perguntar. 

P6 Lembro que foi no ensino fundamental. Diziam que isso ocorria devido ao 

movimento da Lua em relação a Terra. 

P7 Desenho satisfatório. Representa Terra, Sol e as 4 fases corretamente (com 

sombras) além da órbita (mas sem o sentido do movimento). 

P8 Tem importância na medida do tempo, pois as fases ocorrem em um intervalo 

regular de tempo. Tem um lado romântico quando ela está cheia. Na Astronomia 

ela também é importante, pois é nosso único satélite natural. 

 

S5 

P1 Sim, frequentemente. 

P2  

P3 Necessária, importante, funcional 

P4 Terra 

P5 Sim, porque trabalho num planetário 

P6 Escola, no ensino fundamental 

P7 Desenho insatisfatório. Representa apenas as 4 fases, sem órbita, sem Terra ou 

Sol, ainda que a fala mencione movimento ao redor do Sol. 
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P8 Colheita e plantio, para os astrônomos 

S6 

P1 Sim, frequentemente. 

P2 Sempre que a vejo no céu 

P3 Corpo celeste mais próximo e por isso mais fácil de ver 

P4 Terra 

P5 Às vezes, pelo calendário, ou visualmente, quando perto da Lua Cheia 

P6 No ensino fundamental 

P7 Desenho insatisfatório. Representa as 4 fases corretamente, mas sem órbita, Sol 

indicado, Terra não. Fala menciona sombra da Terra sobre a Lua formando 

fases. 

P8 Pesca e caça (luz noturna) 

 

 

S7 

P1 Sim, frequentemente. 

P2 Por vontade própria 

P3 Porque é o astro mais importante do céu. Porque é linda. 

P4 Terra 

P5 Sim, porque acho importante 

P6 Aos 8 anos de idade, na TV 

P7 Desenho satisfatório, ainda que incompleto. Representa a órbita (mas não o 

sentido), as fases (incompletas), a Terra e o Sol em suas posições esperadas. 

P8 Na pesca e nas marés. 

 



 
 

124

S8 

P1 Sim, frequentemente. 

P2 Quase todas as noites (todas as noites em que a vejo no céu) 

P3 O corpo celeste que mais chama a atenção 

P4 Estrelas, não quanto ao tamanho, mas ao brilho, a luz 

P5 Sim, porque gosto de identificar a fase 

P6 Na escola, ensino fundamental, aula de ciências 

P7 Desenho insatisfatório. Representa apenas as 4 fases, sem órbita, sem Terra ou 

Sol, ainda que a fala mencione movimento ao redor do Sol.  

P8 A Lua (junto com o Sol) representam dois marcos do dia 

 

 

S9 

P1 Sim, sempre. 

P2 Principalmente na Lua Cheia, mas sempre estou observando. 

P3 Gosto de tudo que se refere à natureza. A Lua é indescritível. 

P4 O Sol, porque ao se pôr fica vermelha, porque ela tem luz. 

P5 Sim, por curiosidade. Particularmente por causa das marés. 

P6 Não lembro. Acho que no Ensino Fundamental, por volta dos 11 anos. 

P7 Desenho insatisfatório. Perspectiva geocêntrica. Ficou muito pouco à vontade 

com suas próprias explicações. 

P8 Nas noites muito escuras, para quem está no mar (escuro). As oscilações da 

maré. 
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S10 

P1 Só na Lua Cheia. 

P2 Não costumo observá-la. 

P3 Objetivamente é o astro que órbita ao redor da Terra. Passa sentimentos. 

P4 Terra, pois é iluminada pelo Sol. 

P5 Na tenho interesse. 

P6 Acho que foi na escola primária. 

P7 Desenho satisfatório. Descrição das 4 fases. Se confunde entre Nova e Cheia, 

mas se corrige em seguida. 

P8 Na agricultura, calendário lunar (semanas), festas regionais no passado. 

Modernamente não, a não ser em festas (como o Lual). Não menciona marés. 

 

 

S11 

P1 Raramente. 

P2 Não costumo observá-la. 

P3 Acho bonito a Lua Cheia. Em outros termos não saberia dizer. 

P4 Terra, por causa do formato da Lua Cheia. 

P5 Não. 

P6 No Ensino Fundamental, nas primeiras aulas de ciências. 

P7 Desenho insatisfatório. Desenha apenas as fases Minguante e Cheia, mas não 

sabe falar sobre o mecanismo das fases. 

P8 Agricultura e pesca. 
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S12 

P1 Às vezes. 

P2 Geralmente a Lua Cheia, mais pela beleza. 

P3 Subjetivamente eu acho ela muito bonita, mas sei que ela tem muita importância 

na Terra e no Universo, pela força que ela exerce. Mantém o equilíbrio, mas não 

sei explicar como. A força gravitacional tem grande importância. 

P4 O Sol. Em seguida se corrige para a Terra: “O Sol a gente vê. Tem os raios. Mas 

é mais parecido com a Terra pela ‘crosta’ e certas características que lembram o 

formato da Terra”. 

P5 Não. 

P6 Não lembro. 

P7 Prefere falar que desenhar. Menciona os três corpos e a sombra da Terra que 

vai encobrindo gradativamente certas partes da Lua. 

P8 Nas marés. Não me recordo de outras coisas no momento. 

 

 

S13 

P1 Sempre, a noite. 

P2 Ao entardecer ou quando vou dormir, perto da meia-noite. 

P3 Um astro que ilumina a Terra, faz com a gente observe as estrelas, ilumina a 

noite e por isso é ela muito importante 

P4 O Sol, pelo formato e pela iluminação que ela transmite. 

P5 Sim, para saber qual o momento em que nos encontramos baseado na Terra. Se 

no nosso hemisfério a Lua é a mesma que em outro hemisfério. 
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P6 Na escola (5ª a 8ª série) mas estou começando a compreender o mecanismo pela 

primeira vez agora, na universidade. 

P7 Inicialmente, prefere falar que desenhar. Mas se expressa com dificuldade e 

então aceita fazer um desenho. Desenho insatisfatório. Sombras incoerentes 

(rachurado representa a luz). Sente muita dificuldade no desenho das sombras e 

afirma que não consegue, com o seu desenho, identificar cada as fases. 

P8 Na agricultura, tem fases ligadas à produção... Na pesca, auxiliando onde as 

pessoas se encontram no mar e onde estão os peixes. 

 

S14 

P1 Sim. 

P2 Acho interessante. 

P3 Um satélite, mas eu olho para ela pela questão da beleza. Depois da disciplina 

observo também algumas constelações. 

P4 Terra, porque ela não tem luz própria. 

P5 Sim. Principalmente para distinguir entre Minguante e Crescente. 

P6 No Ensino Fundamental, mas de forma bem superficial. 

P7 Desenho insatisfatório. Coloca a Lua em torno do Sol e a Terra à parte, mas 

insiste em dizer que a posição não é essa, sendo seu desenho apenas uma 

representação de como se vê na Terra, para facilitar a visualização. 

Questionado, diz que seu desenho “dá para entender”, que é apenas para 

representar as fases. Então diz que vai melhorar o desenho e troca o Sol pela 

Terra. Mantém as sombras (inicialmente desenhadas) e explica vagamente as 

fases. 
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P8 Marés, mas não me lembro como se dá essa influência. Na localização das 

pessoas (em navegação). 

Síntese das respostas ao 2º Bloco de Questões (para os sujeitos S1 a S5) 

 

 Questão 1 Questões 2 e 3 Questão 5 Questões 6 e 7 Questão 9 Obs. 

S1 Percorreu o 

sistema até o fim, 

sem maiores 

dificuldades 

 “Sim Mais útil: “Com 

e sem fases” 

Mais complicada: 

incomodou a 

representação da 

luz do Sol em 

algumas 

animações (setas 

amarelas)” 

“Interação 

com 

imagem da 

primeira 

página gera 

uma falsa 

expectativa 

 

S2 Percorreu o 

sistema até o fim, 

mas mencionou 

que as duas 

formas de 

navegação podem 

confundir um 

pouco 

 “Sim, fez 

diferença.  

Tirou dúvidas e 

melhorou minha 

compreensão da 

iluminação da 

Lua no espaço. 

Descobri que a 

Lua não tem luz 

própria e que 

não há relação 

entre as fases e 

as estações 

Mais útil: “Fases 

da Lua” 

Mais complicada: 

s/ resposta 

 Possível 

salto 

cognitivo. 

Final da 

entrevista 

ficou 

comprome

tido 

(perda do 

áudio) 

S3 Percorreu o 

sistema até o fim. 

Ressaltou que a 

navegação é 

bastante intuitiva, 

mas os links 

“Próximo” e 

Gostou mais: a 

animação “Dia 

e Noite” 

Gostou menos: 

“Os textos 

poderiam ser 

mais jovens e 

“Sim, mas não 

aprendi nada 

necessariamente 

novo” 

Mais útil: “Fases 

da Lua” 

Mais complicada: 

“Mais pontos de 

vista”  

“Melhorar 

o texto e 

mudar a 1ª 

pág. pois 

demorei a 

entender 

que não 
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“Anterior” 

deveriam ficar 

mais visíveis 

descolados” fazia nada” 

S4 Percorreu o 

sistema até o fim, 

sem maiores 

dificuldades 

Gostou mais: 

as animações 

Gostou menos: 

Falta um 

“Para saber 

mais” 

“Sim, fez 

diferença. 

Aprendi que se 

estivesse na Lua 

veria as fases 

da Terra, ainda 

não tinha 

pensado nisso” 

Mais útil: “Fases 

da Lua” 

Mais complicada: 

“Infinitas fases” 

Falta um 

“Para 

saber mais” 

 

S5 Percorreu o 

sistema até o fim, 

sem maiores 

dificuldades 

Gostou mais: 

Tudo 

Gostou menos: 

A imagem 

incial (“perde-

se tempo com 

ela e nada 

acontece”) 

Não Mais útil: 

“Pontos de vista” 

Mais complicada: 

nenhuma 

“Textos 

mais curtos 

ou 

inexistentes 

em certas 

páginas 
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Síntese das respostas ao 2º Bloco de Questões (para os sujeitos S6 em diante) 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu o 

sistema até o fim, 

sem maiores 

dificuldades 

Gostei muito da 

animação que 

tem uma haste 

na Lua, pois dá 

para perceber 

que o movimento 

da Terra e Lua 

são 

sincronizados 

Não gostei muito 

da animação que 

mostra a 

iluminação de um 

corpo celeste, 

porque não 

consegui 

manusear com 

facilidade 

Não há muito 

texto e a leitura 

não é cansativa 

Ajudou a 

compreender 

mais 

claramente 

que a Lua gira 

sobre si 

mesma. 

P6 P7 P8 P9 P10 

S6 

Prestaria mais 

atenção nos 

detalhes, como a 

representação da 

rotação da Lua 

Idem P2 Idem P3 Sim, fiquei mais 

curiosa que antes 

sobre a Lua 

Como o 

módulo é p/ 

formação de 

futuros 

professores 

deveria ter no 

final links p/ 

aprofundar o 

assunto 

Entrevista 

não 

gravada 

 

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu o 

sistema até o fim, 

sem maiores 

dificuldades 

Gostei da 

representação 

espacial 

Não. Não há muito 

texto e a leitura 

não é cansativa 

Mostrou que 

vista do Sol a 

Lua não teria 

fases 

P6 P7 P8 P9 P10 

S7 

Sim, desenharia a 

órbita e colocaria 

as fases nos 

lugares certos 

Anim.7 porque 

aborda todo o 

fenômeno 

Anim.8 porque 

leva mais tempo 

p/ compreender  

Não tenho 

nenhuma nova 

pergunta agora, 

mas poderia ter 

se olhasse de 

novo 

Poderia 

mostrar, no 

final, fotos da 

Lua e suas 

fases 

Entrevista 

não 

gravada 

 

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. S8 
Percorreu até o As animações de As letras dos links Não. O texto está Não que eu já  
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fim, sem maiores 

dificuldades 

modo geral para avançar nas 

páginas são muito 

pequenas 

bom, mas acho 

que poderia 

melhorar sua 

apresentação 

para que 

chamasse mais 

atenção 

não soubesse, 

mas alguns 

pontos 

cruciais são 

destacados, 

como as 

mudanças de 

“pontos de 

vista” 

P6 P7 P8 P9 P10 

 

Colocaria o Sol 

no meio para ver 

seus raios 

atingindo a Lua 

Anim.7 porque é 

muito completa e 

“muito massa” 

Nenhuma foi 

complicada, mas 

a do dia e da 

noite me chamou 

pouca atenção, 

porque já sabia 

Não. Aumentar as 

letras dos 

links. O título 

“pontos de 

vista”: ficaria 

melhor como 

“referenciais”

. As imagens 

iniciais para 

mim são como 

textos (não 

interativas). 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu até o 

fim, sem 

dificuldades 

Gostei de todo o 

conjunto. Da 

representação 

da luz. 

Não compreendeu  

bem “Infinitas 

fases” (achou que 

seria a Terra com 

a Lua ao redor) 

Texto satisfatório. Sim, “Pontos 

de Vista” me 

ensinou coisas 

novas. 

P6 P7 P8 P9 P10 

S9 

Mudaria (gera 

novo desenho) 

mas ainda não 

explica 

satisfatoriamente 

“Dia e a Noite” 

relembrou um 

conceito 

importante 

“Infinitas fases” Não. Incluir 

explicação 

sobre marés. 

 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. S10 
Percorreu até o 

fim, sem 

Em “Fases da 

Lua” faltou dizer 

Não tem 

interação na 1ª 

Muito, deveria 

ser mais objetivo, 
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dificuldades onde está o 

observador. 

tela. Animações 

não são 

necessariamente 

tridimensionais. 

menos texto para 

que se possa se 

concentrar mais 

nas animações. 

Por que o texto 

está em azul? 

Preto seria 

melhor. 

P6 P7 P8 P9 P10 

 

Colocaria os 

raios solares. O 

resto não 

mudaria. 

“Pontos de 

vista”, mas falha 

ao não 

identificar os 

eclipses. Mais 

sobre fases da 

Lua. 

Nenhuma foi 

complicada, mas 

algumas podem 

ser melhores 

(repete P2, P3 e 

P7) 

Não. Incluir 

explicações 

sobre eclipses. 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu até o 

fim, sem 

dificuldades 

A forma como a 

Lua (a 

iluminação) vai 

mudando, nas 

animações. 

Não.  Menos texto seria 

melhor – mais 

objetivo. 

Sim, ajuda a 

relembrar e 

aprender. 

P6 P7 P8 P9 P10 

S11 

Mudaria. 

Desenha mais 

uma fase. Não 

melhora, não 

explica o 

mecanismo. Não 

acha necessário 

mudar. 

“Dia e noite” “Fases da Lua” 

porque não 

menciona as 4 

fases. 

Não. Mencionar o 

nome das fases 

(P8). 

 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. S12 
Percorreu até o 

fim, navegação 

foi muito fácil. 

Gostei da 

linguagem, foi 

como se 

estivesse falando 

diretamente com 

Não. Texto está 

objetivo, vai ao 

ponto sem 

titubear. 

Sim. A idéia 

das infinitas 

fases, por 

exemplo. Não 

acho que 
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uma pessoa e as 

animações não 

são 3D mais 

mostram o 

fenômeno com 

muito mais 

clareza que uma 

figura estática. 

precisa falar o 

nome das 

fases. 

P6 P7 P8 P9 P10 

 

Reforça a idéia 

da sombra da 

Terra como 

causa das fases. 

Diz que o 

módulo ajudou 

nisso.Quando 

volta a animação 

“Fases da Lua” 

fica em dúvida e 

se corrige. 

“Fases da Lua” “Mais pontos de 

vista” (confusa) 

Não, mas é que 

não estou bem 

nesse assunto 

(reconhece seu 

erro referente a 

P6).  

Incluir áudio 

(não ouvir o 

texto) mas 

algum 

processo 

importante. 

Diz que isso 

poderia ter 

ajudado em 

P6. 

 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu até o 

fim, está auto-

explicativo. 

A forma como o 

observador vê, 

do centro da 

Terra, as fases 

da Lua. 

Não. Achei tudo 

dentro do 

contexto. Está 

muito 

interessante. 

Não tem muito 

texto, nem é 

cansativa 

(ressalta que as 

páginas iniciais 

são importantes) 

Fez. Permitiu 

um melhor 

entendimento 

(menciona o 

período da 

lunação) 

P6 P7 P8 P9 P10 

S13 

Muda apenas a 

posição do Sol 

“para ficar como 

no módulo” e 

incluiria os raios 

solares. Leva um 

tempo para 

“concluir” isso. 

“Com e sem 

fases” porque 

explica como o 

observador vê da 

Terra. 

Primeira página, 

porque não 

mostra o pólo 

celeste sul na 

figura, por 

exemplo (entre 

outros pontos). 

Não, satisfaz 

minhas dúvidas e 

curiosidades. 

Não. Para 

mim está 

satisfatório. 

 

       

P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 
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P1 P2 P3 P4 P5 Obs. 

Percorreu até o 

fim, sem 

dificuldades 

A interatividade. 

Não ficar só 

olhando mas 

poder ler e 

interagir com as 

figuras. 

Não. Texto de bom 

tamanho e que 

remete as figuras 

rapidamente. 

Sim, me fez 

pensar. 

P6 P7 P8 P9 P10 

S14 

Após pensar um 

pouco decide que 

não. 

“Fases da Lua” A mais 

complicada foi a 

“Mais pontos de 

vista” 

Sim, a Lua 

apresentar 

sempre a mesma 

face para a 

Terra. 

Não. Talvez 

falar sobre 

marés e as 

outras 

influências da 

Lua. 
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APÊNDICE III - OPINIÕES SOBRE O MÓDULO LUNAR 

 

 

 Apresentamos as perguntas do questionário avaliativo para coletar opiniões dos alunos 

sobre o Módulo Lunar, disponibilizado no ambiente virtual da disciplina Astronomia dos 

cursos de Licenciatura a distância em Ciências Exatas da UFRN. Abaixo de cada questão, as 

alternativas selecionadas pelos alunos (no caso das questões objetivas) ou um resumo dos 

comentários postados. 

 

1.Você percorreu todo o módulo?  

Sim: 10 

Não: 1 

 

2.Como classifica a dificuldade que encontrou na navegação?  

Alta: 2 

Média: 3 

Baixa: 3 

Não encontrou nenhuma dificuldade: 3 

 

3.Quais desses adjetivos você usaria para se referir à leitura do material 

Agradável: 7 

Cansativa: 0 

Difícil: 0 

Esclarecedora: 8 

Pouco Esclarecedora: 0 

 

4.Quais desses adjetivos você usaria para se referir às imagens usadas no material 

Esclarecedoras: 6 

Pouco esclarecedoras: 0 

Difíceis de entender: 0 

Estimulantes: 9 

Pouco Estimulantes: 0 

 



 
 

136

5.O que mais gostou, no módulo? Comente sua resposta. 

Animações: 7 

Não comentou: 1 

Material com um todo: 2 

 

6.O que menos gostou, no módulo? Comente sua resposta.  

Lentidão: 3 

Textos: 1 

Formatação da página: 1 

Não comentou: 3 

 

7.Acompanhar esse módulo fez diferença nos seus conhecimentos sobre as fases lunares, 

ou seja, considera que ele lhe ensinou algo que você não sabia antes?  

Sim: 11 

Não: 0 

 

8.Com base no que você viu ou aprendeu, exemplifique algumas idéias ou concepções 

que você tinha antes, que foram modificadas ao trabalhar o módulo. Caso você 

considere que não houve mudanças no seu conhecimento anterior, pode ignorar essa 

questão. 

Não comentou / não explicitou: 7 

Não leu o material impresso: 1 

Melhorou a percepção das fases a partir da Terra: 3 

 

9.Que animação ou tela do módulo você considera que foi mais útil? Por quê.  

Bola: 3 

Fases da Lua: 4 

Dia e noite: 1 

Não comentou: 2 

Todas: 1 
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10.Que animação ou tela do módulo você considera que foi mais complicada?  

Não comentou: 5 

Nenhuma: 3 

Fases da Lua: 1 

Bola: 1 

 

11.O módulo gerou alguma questão nova para você?  

Sim: 6 

Não: 5 

 

12.Caso o módulo tenha lhe trazido novas questões, pedimos que mencione alguma.  

Sem comentários: 7 

Comentários: 

- Conhecimento sobre fases, importância da luz do Sol para a Lua 

- Posso utilizar o material em minhas aulas 

- Questões relativas a fases e movimentos da Lua 

- Parecido com o módulo impresso 

 

13.Você gostaria de dar alguma sugestão para nosso material? 

Sem comentários: 4 

Comentários: 

- Maior rapidez no carregamento 

- Animação da “Bola” está fora de contexto 

- Incluir discussão sobre cores 

- Dificuldade de interpretar as setas amarelas como sendo a luz do Sol 

- Explorar perspectiva do observador em diferentes latitudes na animação “Dia e noite” 

- Divulgar para os estudantes, tornar materiais desse tipo comuns aos professores 

- Esclarecer o público-alvo, direcionar o material para crianças. 
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APÊNDICE IV - AUTORIZAÇÃO 

 

 

Neste apêndice disponibilizamos a mensagem de e-mail que nos concedeu autorização 

e auxílio no desenvolvimento de um dos simuladores contidos do produto deste trabalho. 

 

 
-----Mensagem original-----  
De: UNL Astro Ed Group  
Enviada em: sexta-feira, 7 de abril de 2010 18:28  
Para: Jose Roberto Costa  
Assunto: Re: Astronomy teaching 
 
Hello Jose,  
Unfortunately, for a variety of reasons we don't release source code. However, we have begun (slowly) 
to internationalize some simulators. For example, the lunar phases simulator now has Greek and Dutch 
translations: http://astro.unl.edu/classaction/animations/lunarcycles/lunarapplet.html  
 
If you are interested, I could send you a file with all the text that would need to be translated. We 
could get the translation into this simulator very quickly. 
 
But if you prefer to make use of our simulators as inspiration to starting developing your own, please 
feel free to do so. Let me know if I can be of some assistance. 
 
Chris Siedell 
UNL Astronomy Education 
 
 
Jose Roberto Costa wrote: 
> Hi, 
> 
> I´m teacher in a planetarium in Brazil and I am accomplishing a research work and elaborating an 
interactive simulator in a pos-graduate proposal in Astronomy teaching about Moon Phases. The 
material is to be used in distance learning programs in a free way. 
> 
> I think the Nebraska Flash applet named "Basketball Phases Simulator" would be very important as 
part of my work - but not in English language! So I wonder if there is a possibility to get the source 
code (usually the .fla file) of this applet to adapt it in Portuguese and apply it into my work. 
> 
> On the other hand, I fully understand if you not allow to release sources codes but, if you don´t 
mind, even so I would ask for your permission to build my own "Soccer Phases Simulator" (as you 
probably know, soccer is more popular around here...) based on "Basketball Phases Simulator". I know 
how to programming in ActionScript and also know where find many (free) sources on the Web that 
could help me on this task - although your help would be most valuable of all, of course! 
> 
> Thanks in advance, 
> Jose Roberto Costa 
> 
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APÊNDICE V - AUTORIZAÇÃO 

 

 

Neste apêndice disponibilizamos a troca de mensagens de e-mail que nos concedeu 

autorização no uso de uma fotografia utilizada na tela “Brilho da Lua” do sistema hipermídia. 

 

 
-----Mensagem original-----  
De: Alan Olson  
Assunto: Re: About the photo "Moon in the morning" 
Para: "Auta Stella de Medeiros Germano"  
Data: Quinta-feira, 23 de Junho de 2011, 17:12 
Auta Stella, 
 
Attached are higher resolution copies for Jose. One has a watermark with a copyright and the other 
does not. Regardless of which photograph is used, please attribute proper credit (©Alan Olson 
http://agophotography.com). This email services as your permission to use the photograph attached 
(Moon in the Morning) on Jose's website. 
 
Again, I am honored you chose my photograph to use for your promotional materials. I look forward 
to seeing the final promotion. 
 
Thank you, 
Alan 
 
--------------------------------- 
Auta Stella de Medeiros Germano wrote: 
 
Alan, 
 
we are very glad with your acceptance, thank you very much. 
 
About your questions: 
 
1) What types of promotional materials will you be using this on? Printed? Web? Others? 
We will use the web for the acess of the material.  
 
The material is part of a master degree Jose Roberto is getting at UFRN. It wil be used for supporting 
a distance learning course in Astronomy (for science teachers undergraduate courses, in UFRN) and 
for Astronomy divulgation (in one brazilian site that José Roberto Costa keeps). It will be available for 
other uses, too. We would be honored with your visit to the webmail, soon available. 
 
2) How did you find the photograph? Just curious. 
Key words on google images [moon during the day] and appreciation of the sky colors in the picture.  
 
We lookde for a picutre for giving evidence of the moon appearing durind daylight because this 
usually is unknown for students with few contact with sky - unfortunately, a bit common. 
 
3) Is there a particular size you need for your materials? 
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Jose Roberto tested the image we got, and he thinks that any higher resolution you can send, will be 
very helpful.  
We will be waiting for your return, thank you again. 
 
--------------------------------- 
Alan Olson wrote: 
 
Auta Stella, 
 
I would be honored for you to use the photograph. I do have a couple of questions. 
 
1) What types of promotional materials will you be using this on? Printed? Web? Others? 
2) How did you find the photograph? Just curious. 
3) Is there a particular size you need for your materials? 
 
Thank you, 
 
Alan 
 
--------------------------------- 
Auta Stella de Medeiros Germano wrote: 
 
Dear Mr. Olson, 
 
We´ve seen one photo in your blog, and we liked it very much. 
Could you please give your permission for us to use it on a nonprofit pedagogical hipermidia material? 
In this case we would insert the appropriate credits on the material. 
 
The picture´s name is "Moon in the morning" and we found it on the address: 
http://agophotography.com/category/things/page/5 
 
We would appreciate your acceptance. 
Best regards, 
 
Auta Stella and José Roberto. 
From Brazil, UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte). 
 
 

 




