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RESUMO 

A dissertação apresenta os fundamentos, o story board e a avaliação de uma sessão de 

planetário produzida com foco nas interações Terra-Sol e direcionada para um público 

geral. Para isto, nos baseamos na proposta de Romanzini (2011) para a construção de 

sessões e em reflexões provenientes de dois eixos de discussão relacionados à 

comunicação da/sobre a ciência em contextos de educação não formal. O primeiro eixo 

remete à problematização dos objetivos dessa comunicação, destacando-se a ideia de 

popularização da ciência. Nessa perspectiva, na produção da sessão “Viagem ao Sol” 

desenvolvemos sondagem, em Natal e cidades do interior do estado, sobre ideias da 

população a respeito do Sol; e desenvolvemos pesquisas sobre essa temática em cordéis, 

além das fontes científicas. O segundo eixo remete à construção de conhecimentos em 

situações de “aprendizagem por livre escolha” conforme o Modelo Contextual de 

Aprendizagem. Esse modelo ressalta o papel de organizadores prévios em exposições de 

museus. A partir desse conceito, adotamos a escolha de uma mensagem geral “Os 

fenômenos que acontecem no Sol afetam nosso planeta”, e de núcleos de informação, a 

fim de orientar a estruturação e a transposição das ideias científicas veiculadas na 

sessão, bem como a avaliação desta. Como avaliação, utilizou-se um estudo realizado 

durante uma Mostra de Astronomia com o Planetário Digital Móvel da UFRN - Barca 

dos Céus no interior do estado. Tal estudo fez uso da ferramenta Mapa de Significado 

Pessoal, associada a entrevistas. Como resultados principais da avaliação, destacamos a 

predominância, nos mapas após a sessão, da ideia de que o Sol é importante para nossas 

vidas e que nos influencia de diversas formas; além disso, as informações da sessão 

relacionadas à Astronomia cotidiana estiveram entre as mais citadas nos mapas. Após a 

sessão também apareceram algumas ideias sobre a Dinâmica solar, as quais haviam sido 

identificadas como lacunas na cultura geral da população. Constatou-se, contudo, 

poucas ideias que explicitassem uma relação entre o Sol e fenômenos magnéticos. Uma 

implicação importante da avaliação da sessão foi a identificação dos momentos 

propícios para interações com o público, durante a mesma. Dentre estes momentos 

destaca-se: a discussão acerca da produção de energia no interior do Sol; e a discussão 

sobre as manchas solares como resultado da dinâmica solar. 

Palavras- chave: popularização da ciência, Sol, Modelo Contextual de Aprendizagem, 

educação em astronomia, sessão de planetário. 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation presents the fundamentals, story board and evaluation of a planetarium 

show production focusing the sun-earth interaction for general public. In order to do so, 

we basead in previous proposal to show construction and reflexions from two strands of 

discussion related to Science comunication in non formal educational contexts. The first 

refers to problematization of communication goals, highlighting Science popularization 

ideas. In this perspective, during the production of “Trip to the sun” show a survey was 

developed at Natal and other cities in the state, about populations' ideas concerning the 

Sun; and surveys were made in cordeis, besides scientific sources. The second strand 

refers to knowledge construction at free choice situations according to the Contextual 

Model of Learning. This model highlighted the advanced organizers' role at museum 

programs. From this concept, a general message was adopted, “the phenomena that 

happens at the Sun can affect our lifes”, and the core information, in order to guide 

organization and transposition of scientific ideas transmited in the show, as well as its 

evaluation. As evaluation tool, we used a study accomplished during the Astronomy 

Show whith the Digital mobile Planetarium of UFRN - Barca dos Céus at city far 

downtown in Rio Grande do Norte. The study used the Personal Meaning Map 

associated with interviews. Among the main results, we highlight the predominance, in 

the maps after the show, of the idea that the Sun is important for our lives and 

influences us in various ways; but, the show information related to Everyday 

astronomy were among the most mentioned in the maps. After the show the maps also 

presented some ideas about Solar dynamics, which had been identified as gaps in 

population's general culture. We found few ideas that showed the relation between Sun 

and magnetic phenomena. A main implication of show evaluation was identifying 

important moments to interact with public, during the planetarium show. Among these 

moments are highlighted: the discussion about energy production inside the Sun; and 

the discussion about sunspots as a result of Solar dynamics.  

Keywords: science popularization, Sun, Contextual Model of Learning, planetarium 

show, astronomy education.
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Os ideais são como as estrelas, você não conseguirá 

tocá-las com as suas mãos. Mas como para os 

marinheiros nas águas desertas, elas podem guiá-lo, e, 

seguindo as estrelas, você chegará ao seu destino.” 

                                                                     (Carl Sagan) 

 

Meu primeiro contato com a astronomia aconteceu durante o primeiro semestre 

do curso de Licenciatura em física no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 

na ocasião de uma palestra em comemoração ao dia do astrônomo. Lembro que fiquei 

encantada com a palestra, que abordava a exploração do planeta Marte. A todo 

momento, pensava como tudo aquilo era incrível e queria saber mais sobre esse 

universo surpreendente. Ao término da palestra, surgiu o convite que eu esperava e 

respondia à minha inquietação. O presidente da Associação Norte-rio-grandense de 

Astronomia (ANRA) foi à frente do auditório e convidou os estudantes interessados em 

astronomia a participarem das reuniões da ANRA, as quais aconteciam no próprio 

IFRN. 

Desde então, passei a participar de todas as reuniões do grupo de astronomia. Lá 

mesmo, soube das Jornadas Astronômicas, projeto que viajava pelo estado promovendo 

palestras de astronomia e observações celestes. Foi participando como monitora deste 

projeto que percebi a importância da educação em astronomia. Essa percepção surgia a 

cada momento em que podia notar como as pessoas se surpreendiam ao conhecer mais 

sobre o universo e como elas tinham dúvidas, que geralmente estavam ligadas a 

entender a complexidade do cosmo e como estamos ligados a ele. 

Após alguns anos, aconteceu outro encontro, dessa vez com o planetário. Fui 

apresentada a este espaço durante a realização de uma jornada astronômica no 

Planetário de Parnamirim, momento no qual surgiu o convite para estagiar como 

planetarista. No início me senti realizada por trabalhar no planetário, o teatro cósmico. 

Contudo, com o passar dos dias, fui percebendo que meu trabalho se restringia a apertar 

o botão que iniciava a sessão. Isso me causou uma inquietação e pensava, a todo o 

momento, em como poderia melhorar a experiência de quem visita o planetário – Como 

poderia melhorar as sessões? Qual o real papel do planetarista? Como acontece o 

processo de ensino-aprendizagem no planetário? – Essas questões passaram a fazer 

parte da minha prática como planetarista. 

Neste sentido, a vivência no planetário ajudou a abrir meus olhos para a 
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educação em astronomia nos espaços de educação não formal. Um dos frutos desse 

período da minha vida foi a monografia de conclusão do curso de Licenciatura em 

Física (FREITAS, 2012). Neste trabalho, desenvolvi uma instalação de astronomia e 

procurei entender como os módulos da instalação complementavam a sessão de cúpula.  

Posteriormente, dando continuidade à minha motivação, tive a possibilidade de 

desenvolver a presente pesquisa de mestrado que tem como foco a educação em 

astronomia vinculada a sessões de planetário. A realização dessa pesquisa no contexto 

do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática 

(PPGECNM) se tornou possível entre outras coisas, devido à existência de um projeto 

de extensão que vinha sendo desenvolvido desde 1999 pelo Grupo de Pesquisas em 

Ensino de Física e de Astronomia (GEPEFA), com um planetário móvel analógico. No 

início de 2014, com a aquisição de um planetário móvel digital por aquele Grupo, do 

qual fazem parte as orientadoras desse trabalho, as possibilidades para realização de 

nossa pesquisa foram ampliadas, uma vez que o novo equipamento permitiria uma 

exploração mais adequada de um tema que necessita da utilização de uma gama 

significativa de recursos audiovisuais, como é o Sol e suas influências na Terra. 

No desenvolvimento do mestrado, entramos em contato com reflexões de 

diferentes autores que permitiram aprofundar e ampliar nossa visão acerca da 

importância da astronomia se tornar explicitamente presente em nossa cultura, bem 

como acerca do papel que os espaços não formais, mais especificamente os planetários, 

podem assumir nessa tarefa. Algumas dessas reflexões são retomadas a seguir, com 

intuito de esclarecer a problemática que deu origem e que fundamentou a nossa 

proposta de produto. 

Diversas são as justificativas sobre a importância da educação em astronomia. 

Como ressaltado por alguns autores, ela é a mais antiga das ciências, e os fenômenos 

astronômicos desde tempos remotos nos fascinam e despertam nossa curiosidade 

(CANIATO, 2011; JAFELICE, 2010; KANTOR, 2012). De acordo com Caniato 

(2011), “parece muito provável que a observação do céu tenha estado entre as primeiras 

atividades de caráter especulativo do homem, ainda em seu estágio nômade”. O estudo 

do céu sempre esteve relacionado ao desenvolvimento do homem e do seu pensamento 

(JAFELICE, 2010; KANTOR, 2012). O objeto de estudo da astronomia e as indagações 

que surgem do seu estudo aguçam a curiosidade das pessoas. O fascínio surge, também, 

ao entrar em contato com as “coisas do céu” e perceber as suas regularidades e 

influências na nossa vida. Ainda podemos refletir, por meio do estudo da astronomia, 
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quão pequenos nós somos diante de um universo tão vasto e surpreendente. 

O ensino de astronomia é de fundamental importância para a formação do 

indivíduo tanto em relação à aprendizagem de ciências e da tecnologia, como pela 

necessidade de se conhecer o planeta e o universo onde vivemos. Ao conhecer mais 

sobre o universo podemos derrubar barreiras que nos impedem de valorizar e cuidar 

melhor do planeta em que habitamos. O estudo dessa ciência ainda nos permite 

conhecer outras culturas que se desenvolveram olhando para o céu e descobrindo suas 

regularidades e relacionando com os fatos que aconteciam aqui na Terra. De acordo 

com Kantor (2012): 

 

A diversidade de interpretações do céu e os incontáveis mitos 

que o têm como palco permitem explorar os múltiplos olhares 

que foram lançados sobre o cosmo, a pluralidade de ideias, e 

compreender como se estabeleceram as diferentes visões de 

mundo de cada cultura. (KANTOR, 2012, p. 121) 

 

 A astronomia também pode nos despertar uma consciência ambiental. Nesta 

abordagem conhecemos sobre as “coisas do céu” com um sentimento de pertencimento 

ao cosmo. Jafelice (2010, p.251) corrobora que, “a relação entre as coisas do céu e meio 

ambiente é a maior que pode existir”. Esse entendimento nos leva a ter uma nova visão 

de mundo e do cosmo, percebendo que os ritmos e os ciclos da vida são regidos, em sua 

maioria, pela dinâmica celeste.  

A educação em astronomia, por sua vez, pode acontecer em diferentes contextos, 

como na escola, em planetários, museus, durante uma visita a um grupo de astrônomos 

amadores ou até mesmo numa conversa informal entre amigos. Grosso modo, a 

educação que acontece na escola é denominada educação formal, as que acontecem fora 

desse ambiente podem ser denominadas de educação não formal e informal. Estas 

últimas apresentam algumas distinções entre si. A educação não formal é caracterizada 

por ter atividades planejadas em conformidade com objetivos específicos, contudo essas 

atividades não tem caráter obrigatório; já a educação informal, não apresenta nenhuma 

forma de organização prévia. 

Os espaços de educação não formal, como planetários, observatórios didáticos e 

museus, têm grande importância na educação em astronomia, visto que nestes espaços 

acontecem a divulgação e popularização desta ciência. Estes espaços atendem a 

públicos diferentes e com objetivos diversos. A educação não formal pode ser utilizada 

para promover a cultura, pois muitas vezes as pessoas visitam esses espaços como uma 
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forma de lazer cultural (LANGHI; NARDI, 2009). Outro papel seria o de complementar 

a educação escolar, por diversos motivos, dentre os quais podemos citar a carência do 

ensino de astronomia na educação formal e também o fato de esses espaços possuírem 

instrumentos didáticos que não estão disponíveis em sala de aula, contribuindo para a 

consolidação dos conteúdos escolares (LANGHI; NARDI, 2009; MARANDINO, 

2011). 

Consideramos ainda no nosso trabalho as considerações feitas por FALK (2001), 

as quais tecem críticas quanto a utilização dos termos não formal e formal para 

caracterizar tais contextos de aprendizagem. O autor propõe a utilização do termo 

“aprendizagem por livre escolha” para caracterizar a aprendizagem que acontece nesses 

contextos cuja aprendizagem é caracterizada por ser dirigida principalmente pelo 

interesse e necessidades intrínsecas do indivíduo. Com o objetivo de compreender tal 

aprendizagem Falk e Dierking (2005) utilizam o Modelo Contextual de Aprendizagem. 

Esse modelo considera que a aprendizagem, que acontece em museus e outros contextos 

de aprendizagem por livre escolha, é influenciada pelos contextos pessoal, sociocultural 

e físico. A partir referencial teórico, utilizamos a ideia de organizadores avançados, o 

qual está presente no contexto físico. Transpomos essa ideia para o planetário como 

sendo a mensagem geral que a sessão a ser produzida pretende veicular. Consideramos 

ainda que essa mensagem geral é composta por núcleos de informação, que servem 

como guia para a estruturação de sessões. A mensagem geral e os Núcleos de 

informação também nos auxiliam no processo de avaliação da sessão produzida. 

O planetário é um instrumento didático que se insere no universo no contexto de 

aprendizagem por livre escolha. É um ambiente que tem um grande potencial para 

contribuir com o ensino de astronomia, pois mesmo sendo esta uma ciência que pode 

despertar o interesse das pessoas, os conceitos e fenômenos que a envolvem apresentam 

muitas dificuldades de compreensão. Algumas dessas dificuldades podem ser atribuídas 

ao nível de abstração que fazem parte das explicações científicas para estes fenômenos. 

Atualmente, a visualização de um céu estrelado é dificultada pela iluminação das 

cidades. Por outro lado, a maior parte dos fenômenos astronômicos ocorre em escalas de 

tempo ou de distância que dificultam sua observação direta.  

Um planetário é um conjunto composto por equipamentos especiais, que são 

capazes de projetar estrelas, planetas, cometas, entre outros corpos celestes, e um teto 

semiesférico, que serve como tela para as projeções. Dentro de um planetário também é 

possível viajar no tempo e ver o céu do passado, do presente e do futuro, bem como o 
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céu de qualquer lugar do nosso planeta. Esse equipamento ainda reproduz o movimento 

dos astros tais como Sol, Lua e planetas, entre outros (BISHOP, 1979). 

Desse modo, o planetário nos possibilita o acesso ao céu estrelado, mesmo que 

de forma artificial; e constitui, ainda, como uma forma alternativa de representar os 

diversos fenômenos astronômicos, alguns dos quais podem demorar até milhares de 

anos para ocorrer ou podem estar acontecendo tão longe que não conseguimos 

visualizar. Pensar no universo e nos astros nos faz viajar sem sair do lugar, através da 

imaginação. Uma forma de vivenciar esse processo é utilizando o planetário, que nos 

guia a uma viagem do pensamento, através das imagens, informações e reflexões acerca 

do universo. O planetário, por meio das projeções que podem ser feitas no seu teto 

semiesférico, e de outros recursos que pode lançar mão, como músicas e narrativas, 

possibilita ainda uma sensação de imersão diferenciada, podendo “acionar fatores 

emocionais em quem nele imerge” (KANTOR, 2009, p.5). Trata-se assim, de um 

recurso com grande potencial para instigar as pessoas, seja ativando seu lado mais 

cognitivo, no sentido lógico/racional, seja seu lado mais emocional, ambos relevantes 

para a aprendizagem. 

Contudo, embora seu objetivo principal seja promover a educação científica e 

cultural, a literatura aponta que muitos planetários não vêm cumprindo de forma 

satisfatória o papel de educar. Segundo Barrio (2002), para mudar esta realidade é 

necessário o desenvolvimento de estudos acerca das atividades que ocorrem nos 

planetários e da aprendizagem que promovem. Nesse sentido, destacam-se também as 

críticas de LITTMAN (2009), e SMALL & PLUMMER (2010) que ponderam sobre a 

utilização do planetário para o entretenimento, sem objetivos educacionais, algo que 

viria ocorrendo principalmente após o surgimento dos planetários digitais. 

 Romanzine e Batista (2009) também ressaltam que as pesquisas em planetários 

são poucas, e ainda, que elas estão concentradas em atividades realizadas fora da cúpula 

do planetário. Constatamos essa realidade apontada pelos autores, num estudo que 

realizamos sobre as produções referentes a espaços de educação não formal, nos últimos 

10 anos, com a temática educação em astronomia. Dos 14 artigos analisados, apenas 3 

contemplavam pesquisa em planetários e, nesse universo, todos estavam relacionados a 

atividades no exterior da cúpula (ELIAS; AMARAL; MATSUURA, 2005; VARGAS et 

al., 2011; DINIZ; DUTRA; FARIA, 2011). Essas atividades podem ser as mais diversas 

como exposições, mostras de experimentos científicos, oficinas, observação do céu a 
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olho nu e com instrumentos ópticos, entre outros. Romanzine e Batista (2009) ressaltam 

que, 

 

[...] seja importante destacar também as principais atividades 

realizadas nestes ambientes, as chamadas sessões de cúpula, de 

modo a evidenciar suas estruturas técnica e pedagógica, 

fortalecendo assim a importância desses locais para o processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos científicos. 

(ROMANZINE; BATISTA, 2009, p. 5) 

 

Em nosso trabalho, focalizamos essa necessidade de uma maior atenção à 

aprendizagem nas sessões de planetários, associada, ao mesmo tempo, a uma segunda 

preocupação, relacionada ao público para o qual as sessões de planetário estão 

usualmente voltadas.  

No Brasil, os primeiros planetários eram ligados a instituições de ensino e até 

hoje eles apresentam “uma forte tendência de relacionar-se com as escolas” (KANTOR, 

2012, p. 51). Essa tendência pode ser justificada pela carência que a educação em 

astronomia ainda enfrenta nas salas de aula do nosso país. Contudo, compreendemos 

que é igualmente importante termos ações voltadas para um público geral, o qual tem o 

direito de ter acesso ao conhecimento científico de forma apropriada e responsável. Esse 

conhecimento deve contribuir para sua cidadania e, de forma mais ampla, para sua 

humanidade. Compreender a razão de ser das coisas, ser mais críticos perante novas 

tecnologias e decisões políticas, auxiliar nas atividades diárias, perceber que o universo 

faz parte de nós, poder acessar formas com que suas questões sobre o universo são 

abordadas atualmente, são apenas algumas das contribuições que o conhecimento 

científico pode trazer. Contudo, um desafio para aqueles que, como nós, se propõem a 

popularizar a ciência, a Astronomia, deve ser a preocupação em estabelecer uma 

comunicação de modo a respeitar e valorizar o conhecimento popular e a cultura de 

cada povo. (KANTOR, 2012; GERMANO & KULESZA, 2007; JAFELICE, 2002). 

 Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver e avaliar uma 

sessão de planetário voltada para público geral, com a temática interações Terra-Sol, 

comprometendo-se com o objetivo mais amplo de popularização da astronomia, e com a 

preocupação em acompanhar a construção de significados pelo público, propiciada pela 

sessão.  

Apresentamos, nos capítulos que seguem, as discussões teóricas que embasaram 

a produção da sessão, os passos de produção da mesma, seu story board e sua avaliação. 
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No próximo capítulo, apresentamos discussões sobre os objetivos atribuídos à 

comunicação da ciência, focalizando a ideia de popularização da ciência. Tal discussão 

visou embasar nossa intenção de desenvolver um produto voltado para um público 

geral, na medida em que a ideia de popularização aponta a necessidade de considerar 

elementos da cultura e do conhecimento popular na sessão a ser produzida. Também 

apresentamos uma problematização a respeito da natureza da educação que acontece em 

contextos de educação não-formal e de aprendizagem por livre-escolha, uma vez que os 

processos que acontecem nesses contextos apresentam alguns diferenciais a serem 

observados.  

No terceiro capítulo, focalizamos o planetário e a (escassa) discussão anterior, na 

literatura em educação não formal, acerca de fundamentos teóricos para a produção de 

sessões. Retomamos inicialmente um breve histórico sobre os planetários, e fazemos 

uma discussão acerca do seu potencial pedagógico, com base nos recursos específicos 

que apresenta. Em seguida, apresentamos um dos produtos didáticos que consiste em 

uma proposta de etapas para a construção de sessões de planetário para um público 

geral, que elaboramos a partir de iniciativas anteriores ligadas a sessões voltadas para 

um público escolar, e a partir das reflexões teóricas levantadas no capítulo 2. Essa 

proposta que elaboramos foi adotada no desenvolvimento do outro produto didático, 

que é a sessão de cúpula sobre as interações Terra-Sol.  

No capítulo 4 descrevemos os passos que seguimos para construir tal sessão, 

considerando a proposta apresentada no capítulo anterior. Esses passos contemplaram 

uma sondagem realizada em Natal e cidades do interior do estado, sobre ideias e 

questionamentos da população acerca do Sol, e uma pesquisa em cordéis e fontes 

científicas. As análises dos dados obtidos nesses estudos são descritas no capítulo, 

assim como o story board da sessão Viagem ao Sol, que resultou das etapas 

desenvolvidas, e que constitui um dos produtos de nosso trabalho de mestrado. 

No capítulo 5 apresentamos a metodologia utilizada na avaliação da sessão 

Viagem ao Sol, bem como a análise e a discussão dos dados obtidos. Tal metodologia 

levou em consideração as especificidades da atividade desenvolvida, fazendo uso de 

ferramentas próprias para contextos de aprendizagem por livre escolha.  

No último capítulo, trazemos algumas reflexões sobre o trabalho desenvolvido, 

retomamos os principais resultados obtidos na avaliação da sessão, e apresentamos 

considerações sobre possíveis implicações destes, seja para a sessão produzida, seja 

para a realização de novos estudos que focalizem a produção de sessões. 
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Atlas carregando nas costas um globo celeste  

CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA EM 

CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
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2 A EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA EM CONTEXTOS DE EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL 

 

“El cielo nocturno nos brinda, en principio, la posibilidad de “vivir” dos 

fuertes sensaciones: la noción de infinito y la de eternidad. Ambas 

vivencias, directamente relacionadas con la génesis del espacio y el 

tiempo, están por sobre todas las cosas enraizadas en la construcción de 

nuestra propia conciencia acerca de quiénes somos, de nuestra 

identidad. Lo que nos produce el cielo nocturno, desde la misma 

infancia, es entonces un primer paso para la construcción de las únicas 

certezas que podemos tener en la vida: nuestra pequeñez y efímera 

existencia con relación al Universo, ideas que llevan directamente a 

realizar preguntas trascendentales acerca de la vida, la muerte y Dios.” 

(CAMINO, 1998, p. 9) 

 

 A Astronomia é tida como um dos conhecimentos mais antigos desenvolvidos 

pelo homem e que permeou todo o desenvolvimento humano. A partir da contemplação 

e de continuas observações, o homem passou a utilizar o céu como referência para 

acompanhar as mudanças no ambiente ao seu redor, para se orientar e navegar, ampliar 

sua noção de espaço, de tempo, matéria, da vida, e de si mesmo. A importância da 

educação em Astronomia é, assim, defendida por diversos autores da área (LANGHI; 

NARDI, 2009; KANTOR, 2012; JAFELICE, 2010; CANIATO, 2011; AROCA, 2008).  

 A comunicação desse conhecimento pode acontecer em diferentes contextos 

sociais e culturais. Pessoalmente, creio que o primeiro olhar para o céu deva ter sido 

apenas contemplativo visto que, sem a iluminação excessiva que temos em nossas 

cidades, o céu dos nossos ancestrais devia ser um espetáculo estrelado. Hoje, não temos 

mais acesso a um céu totalmente estrelado, principalmente nos centros urbanos, contudo 

o “olhar para o céu” ainda nos fascina. 

 O fascínio que temos pelas “coisas do céu” pode ser despertado com a visão do 

firmamento em um local afastado das luzes da cidade, ou de uma “estrela cadente”, ao 

ouvir uma notícia sobre um cometa ou o descobrimento de um novo planeta.  

 No entanto, apesar desse fascínio, que mostra que a Astronomia está presente no 

imaginário das pessoas, muitas vezes esse conhecimento não é comunicado ou ensinado 

de forma adequada. Muitas pesquisas em ensino de ciências apontam a existência de 

concepções alternativas em relação a temas de Astronomia (ALVES; ZANETIC, 2008; 

PLUMMER, 2009, LANGHI; NARDI, 2009; ). 
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 No Brasil o ensino de Astronomia nas escolas e universidades não é recente. 

Conforme Bretones (1999, apud LANGHI; NARDI, 2009), o primeiro curso superior de 

Astronomia foi fundado em 1958, na Universidade do Brasil. Contudo, a partir de 1942 

a Astronomia passou a não ser mais uma disciplina específica, o que pode ter sido um 

fator que contribuiu para que os cursos de Astronomia perdessem força. Mais 

recentemente, nos cursos de graduação, mesmo em cursos de física, por exemplo, a 

Astronomia geralmente está presente apenas como disciplina optativa (LANGHI; 

NARDI, 2009). Na UFRN temos atualmente uma realidade diferenciada uma vez que a 

disciplina de Astronomia compõe a formação mínima obrigatória nas licenciaturas 

presenciais de Física e Geografia e ainda nas licenciaturas a distância de Física, 

Matemática, Química e Biologia. 

 Ainda em relação à educação em Astronomia na Educação Básica, Langhi e 

Nardi (2009, p. 4402-2) chamam a atenção que, “[...] nem sempre todos os conteúdos 

são trabalhados durante a educação formal, haja vista o exemplo dos conceitos de 

Astronomia fundamental, os quais, na maioria das vezes, deixam de ser considerados – 

ou são pouco contemplados – durante a trajetória formativa do aluno [...]”. De acordo 

com os autores, a formação deficiente dos professores e a má qualidade dos livros 

didáticos podem ser parte significativa dos fatores que contribuem para essa realidade.  

 Neste sentido, é importante o movimento na educação em Astronomia iniciado 

por outras instituições não escolares, tais como clubes de astrônomos amadores, 

planetários, museus e observatórios. Esses espaços são citados por Alves e Zanetic 

(2008), como possíveis alternativas para sanar, em parte, as deficiências existentes na 

educação formal em Astronomia.  

 Contudo, como desenvolveremos em mais detalhe na próxima seção, esse 

caráter complementar ao ensino formal, ainda que importante, não deve ser a principal 

motivação para a comunicação pública dessa ciência. Entendemos que para cada esfera 

educacional - comumente caracterizadas como educação formal, não formal e informal 

– a educação em Astronomia tem objetivos e funções específicas que não concorrem 

entre si, mas se complementam.  

 Apesar de não haver consenso a respeito dos critérios que diferenciam essas 

formas de educação (GOHN, 2006; MARANDINO, 2011; ALVES, 2010; LANGHI; 

NARDI, 2009; AROCA, 2008), as reflexões sobre as mesmas são relevantes por 

indicarem, no mínimo, a necessidade de mediações e processos diferenciados na 
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construção de conhecimentos em situações ou espaços característicos de educação não 

formal e/ou informal. 

 É preciso ter em mente que a comunicação pública da/sobre a ciência, a 

Astronomia, em nosso caso, pode acontecer em diferentes contextos sociais e culturais, 

sendo importante refletirmos sobre os objetivos e sobre as expectativas de construção de 

conhecimentos através da mesma. A comunicação pública sobre a ciência não ocorre 

sempre com uma mesma compreensão do papel social que deva assumir. Tendo em 

vista o contexto de nosso trabalho, é importante pensar sobre as motivações das 

atividades desenvolvidas no planetário e de que modo espera-se que o conhecimento 

veiculado no mesmo contribua para o público.  

 Nessa perspectiva, nesse capítulo abordaremos os referenciais teóricos que 

trazem reflexões relacionadas à comunicação da/sobre a ciência em contextos de 

educação não formal, observando 2 eixos de discussão. O primeiro eixo, abordado na 

próxima seção remete à problematização dos objetivos e sentidos atribuídos a essa 

comunicação, destacando-se a ideia de popularização da ciência, ou seja, de uma 

comunicação que busque o acesso da população ao conhecimento científico pautado no 

diálogo entre conhecimento científico e popular e na qual o conhecimento científico não 

é tido como a única referência para interpretar o mundo. O segundo eixo remete à 

construção de conhecimentos em situações de “aprendizagem por livre escolha” 

conforme o Modelo Contextual de Aprendizagem (FALK; DIERKING, 2005).  

2.1 POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E DA ASTRONOMIA 

 Os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia têm promovido uma motivação 

contínua para a comunicação acerca do conhecimento científico, sendo que a 

contribuição almejada com esse conhecimento pode influenciar a maneira como ele é 

comunicado.  

 Na literatura envolvendo educação não formal e suas formas de comunicação 

da/sobre a ciência, vários termos são utilizados, tais como: vulgarização, divulgação, 

alfabetização e popularização da ciência. Germano e Kulesza (2007) problematizam o 

uso deles analisando os significados que incorporaram. Um aspecto central que 

levantam é que ao nos referirmos à comunicação da/sobre a ciência, podemos assumir 

uma conotação unidirecional, onde se pressupõe estar doando algo (conhecimento) a ser 

recebido pelo outro, que não o tem; ou, alternativamente, pode-se partir de uma visão da 

comunicação como algo que se dá de forma reflexiva, com o outro. Os autores 
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defendem o uso do termo Popularização da ciência, indicando que esse processo deve 

“tornar popular” (agradável ou destinado ao povo) o conhecimento que se veicula, 

devendo, assim, permitir um diálogo entre as partes envolvidas, respeitando valores, 

crenças e visões de mundo da população.  

 Kantor (2012), após realizar uma revisão sobre a utilização deste termo, 

Popularização da ciência, conclui que não há um consenso sobre o mesmo; mas 

sistematiza e adota a ideia de que popularizar a ciência é:  

 

[...] tornar os conhecimentos científicos acessíveis a população 

leiga, mesmo que culta, usando linguagem inteligível, 

respeitando suas concepções, crenças e valores e utilizando-se 

de qualquer meio. (KANTOR, 2012, p. 36) 

 

 Neste sentido, o conhecimento científico não deve ser compreendido como 

necessariamente a melhor forma de explicar as coisas, mas sim como mais uma forma 

de ver o mundo, de construir entendimento sobre ele. O diálogo entre a visão científica 

de quem promove uma ação de popularização da ciência e o conhecimento popular 

pressupõe, naturalmente, a valorização do conhecimento popular. Considerando o 

contexto específico de nosso trabalho, isso requer que busquemos o desenvolvimento de 

uma sessão de planetário que torne os conhecimentos ali tratados acessíveis a uma 

população leiga acerca do tema que será tratado na sessão. Outro ponto importante é o 

respeito ao conhecimento, crenças e valores das pessoas que vão ter acesso à atividade 

em questão.  

 A Astronomia, talvez mais do que outras ciências, permite que sejam 

evidenciadas ou construídas pontes entre vivências e conhecimentos (regionais e 

universais) assimilados pela cultura popular e pela ciência. Concordamos com Jafelice 

(2002, p. 1) quando afirma que “o interesse por questões astronômicas se deve a 

motivações que estão além de sua curiosidade intelectual ou necessidade de formação 

científica”. Esse interesse pode ser motivado por questões mais profundas, como 

aquelas ligadas a nossas origens e a nossa ligação com o cosmos.  

 Num trabalho de pesquisa realizado recentemente (FREITAS; GERMANO; 

AROCA, 2013) analisamos as principais motivações relacionadas a Astronomia 

apresentadas por autores de pesquisas em educação não formal na área, conforme 

registros de eventos e periódicos nacionais de ensino de ciências nos últimos 10 anos. 

As motivações encontradas (nem todas as pesquisas explicitam tais motivações) podem 

ser classificadas em dois grupos. O primeiro grupo enxerga a Astronomia como um 
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meio para despertar o interesse por ciências de modo geral. Com esta finalidade os 

artigos desse grupo chamam a atenção para o rico potencial didático-pedagógico e 

multidisciplinar da Astronomia (AROCA; SILVA, 2011; AROCA; COLOMBO 

JUNIOR; SILVA, 2012; LANGH; NARDI, 2009; LINHARES; NASCIMENTO, 2010). 

É ressaltado ainda, que a Astronomia é uma ciência integradora, capaz de promover a 

comunicação entre as áreas do conhecimento (ELIAS; AMARAL; MATSUURA, 2005; 

NASCIMENTO; SILVA; VALENTE, 2007; VARGAS et. al., 2011). O segundo grupo 

se caracteriza por entender a Astronomia como um elemento de formação humana, com 

um potencial instigante, que toca profundamente cada pessoa por trabalhar questões 

envolvendo a origem da vida e do universo, nosso papel no planeta, dimensões do 

universo e nosso local no cosmos (ALVES; ZANETIC, 2008; SCHIVANI; ZANETIC, 

2011). Essa dimensão humana é bastante ampla e engloba motivações ligadas à 

cidadania e alfabetização científica (SILVA; COLOMBO JUNIOR, 2006). 

 Em relação às motivações para o ensino e divulgação da Astronomia, Jafelice 

(2010) afirma que a Astronomia ensinada atualmente é apresentada como algo distante e 

dissociada da nossa vida aqui na Terra e de nós mesmos. As “coisas do céu” tem uma 

ligação direta, se é que uma não está inserida na outra, com as “coisas da Terra” e essa 

percepção pode ser observada em outras culturas, que enxergam o céu como parte deles 

mesmos. 

 Essa discussão nos leva a pensar sobre a representação do céu para as pessoas. 

Entendemos que não existe apenas um céu e ainda que esse céu não deve ser pensado 

somente de uma forma física e matemática, ou seja, racionalizada. Jafelice (2010) 

afirma que “há tantos céus quanto culturas humanas”. Essa abordagem antropológica da 

Astronomia nos leva a reflexão de como atualmente o céu tem sido pouco significativo 

para as pessoas, principalmente nas grandes cidades. Nesse sentido, o ensino de 

Astronomia deve procurar uma ressignificação do céu para as pessoas. De acordo com 

Jafelice (2010, p. 225) o céu “deve ser entendido como algo que continua vivo, 

integrado e representativo para as pessoas”. 

 Neste sentido, entendemos que o ensino de Astronomia deve levar em 

consideração a relação entre Astronomia e cultura. Desse modo, podemos transitar de 

uma visão externa do cosmos para uma visão de que nós fazemos parte deste. Essa 

visão de que fazemos parte do cosmos nos leva a outra relação existente com o meio 

ambiente, compreendendo que temos responsabilidades com o planeta em que vivemos.  
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 Para Kantor (2012, p. 113) a Astronomia, além de fazer parte das inquietações 

humanas, também “ajudou a compor a cultura de diversos povos”. Neste processo, as 

crenças e valores desses povos se encontram impressas no seu entendimento sobre o 

céu. A cultura seria o pano de fundo que dá sentido e significado a esse conhecimento, 

permitindo a comunicação com o lado humano e outras maneiras de se pensar e 

conceber o mundo além da cientifica. Nessa perspectiva, quando remete ao contexto dos 

planetários, em particular, destaca a possibilidade de ocorrências de manifestações 

artísticas e culturais dentro e fora da cúpula: 

 

A articulação de conhecimentos astronômicos com 

manifestações artísticas possibilita ao público estabelecer novas 

reflexões acerca do universo e transforma os planetários em 

algo maior do que um espaço de popularização da Astronomia. 

São espaços onde se vive cultura, em seu sentido mais amplo. 

(KANTOR, 2012, p. 52) 
 

Conforme retomaremos mais adiante, no Capítulo 3, as preocupações aqui levantadas, e 

em particular esse potencial do planetário apontado por Kantor (2012), tanto para a 

popularização da Astronomia, como para a vivência mais ampla da cultura das pessoas, 

colocam claramente a necessidade de uma valorização do conhecimento popular em 

todo o processo de produção e desenvolvimento de atividades voltadas para um público 

geral. É necessário levar em consideração esse conhecimento não somente nas 

diferentes linguagens a serem utilizadas nessas atividades (em especial, no caso do 

Planetário, aquelas usadas nas sessões) como na própria delimitação dos temas e dos 

saberes sobre os mesmos que são considerados relevantes para serem abordados junto à 

população.   

 Na seção a seguir tratamos de um segundo conjunto de reflexões, as quais 

remetem a particularidades na aprendizagem em contextos de educação não formal. 

Veremos que trata-se de aspectos importantes e que devem ser integrados às 

preocupações já sinalizadas nessa primeira seção, quando nos propomos a construir 

atividades voltadas para contextos de Educação não formal. 

2.2 EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL 

 Na literatura, as categorias educação formal, educação não formal e educação 

informal têm sido caracterizadas seguindo os mais diferentes parâmetros, tais como 

local onde ocorrem, intencionalidade, metodologia, agentes do processo de ensino-
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aprendizagem, composição curricular, motivação, contexto social e avaliação, entre 

outros (GOHN, 2006; MARANDINO, 2011; ALVES, 2010; LANGHI; NARDI, 2009). 

 Grosso modo, se levarmos em consideração apenas o ambiente em que ocorre, a 

educação formal pode ser considerada como aquela que acontece no ambiente escolar, 

tendo assim o professor como agente condutor do processo educativo. A educação não-

formal é entendida como a que ocorre fora do ambiente escolar. Já a educação informal 

é a que acontece durante toda nossa vida através do nosso convívio social por meio de 

processos naturais e espontâneos.  

 Outro critério, utilizado por Gohn (2006) para essa diferenciação é a 

intencionalidade, a qual pode ser entendida como a consciência do indivíduo em estar 

participando de um processo educativo, bem como das pessoas que organizam as 

atividades a serem desenvolvidas. Nesse sentido, considera-se que a educação formal 

possui “elevados graus de intencionalidade e institucionalização” (LANGHI; NARDI, 

2009, p.2). Na educação não-formal há “uma intencionalidade na ação, no ato de 

participar, de aprender, de transmitir ou trocar saberes” (GOHN, 2006, p. 29), enquanto 

que na educação informal as trocas acontecem naturalmente no cotidiano não 

apresentando intencionalidade no processo. 

 Há ainda, outros contrastes entre estas formas de educação. A educação formal é 

organizada e apresenta um caráter obrigatório e hierárquico, tendo a avaliação como 

etapa final do processo, que garante ao indivíduo uma certificação. Já a não-formal não 

tem nenhum caráter hierárquico ou obrigatório podendo ou não contemplar um processo 

avaliativo e apresenta um certo grau de organização. A educação informal, ao contrário 

destas, não apresenta nenhuma forma de organização. Em contrapartida às 

classificações citadas acima, há autores que acreditam existir apenas duas categorias de 

educação: formal e informal. Neste caso a educação informal engloba o que na 

caracterização anterior destacamos como educação não-formal, como podemos ver na 

citação a seguir: 

[...] a educação informal não obedece a currículos, não oferece 

graus ou diplomas, não tem caráter obrigatório de qualquer 

natureza e não se destina apenas a estudantes, mas ao público 

em geral. Essas são, basicamente, as características dos museus 

ou centros de ciências, portanto, museus e centros de ciências 

são instituições de educação informal. (GASPAR; 

HAMBURGER, 2001 apud ALVES, 2010, p. 116). 
 

 Podemos perceber que a classificação, bem como a demarcação do campo de 

atuação de cada uma das formas de educação gera uma série de discussões. Neste 
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sentido, Alves (2010, p. 52) afirma que, “de certa forma os extremos parecem ser mais 

fáceis de serem limitados e compreendidos”. Essa afirmação se baseia no fato de que é 

menos complicado explicitar as diferenças entre a educação formal e informal, enquanto 

que a educação não formal é mais complexa, por estar como que entre a educação 

formal e informal, contemplando intersecção com cada uma delas. Smith (2005 apud 

OLIVEIRA, 2010) destaca que não é tão simples diferenciar as formas de educação 

tomando como base o lugar onde ocorrem, pois suas características podem variar, 

havendo uma transição contínua entre elas. O autor cita o exemplo de uma escola 

utilizar uma metodologia típica da educação não formal para realizar uma aula. O 

mesmo pode ocorrer se durante uma visita ao planetário os alunos forem podados na sua 

curiosidade e/ou se houver um padrão de comportamento pré-determinado durante a 

visita. Sendo assim, podemos perceber que o espaço não pode ser o único determinante 

para caracterizar o processo educativo.  

 Essas definições para as formas de educação são as mais comuns na literatura. 

Contudo, Gadotti (2005 apud ALVES, 2008) chama a atenção para o fato de que se 

deve evitar tomar a educação formal como parâmetro para caracterizar as outras formas 

de educação. Essa crítica se dá com base na ideia de que as outras formas de educação 

apresentam características próprias, que não necessitariam de tal comparação para 

serem evidenciadas. 

 Ainda em relação à utilização da educação escolar como parâmetro para as 

outras formas de educação, Falk (2001) ressalta que há uma dificuldade na utilização 

dos termos formal e informal, particularmente quando utilizados para caracterizar tipos 

de aprendizagem. A utilização destes termos remete a utilização da educação formal 

como parâmetro para as outras formas de educação, bem como ao espaço como 

principal determinante do tipo de aprendizagem. Segundo Falk (2001, p.7), “Free 

choice learning é um termo que reconhece as características únicas de tal aprendizagem: 

livre-escolha, não sequencial, autoguiada, e voluntária”. A utilização desse termo denota 

que a natureza da aprendizagem que tipicamente é facilitada em espaços como museus e 

centro de ciências, por exemplo, não se diferencia unicamente, ou de forma particular, 

pelo espaço físico em que ocorre, mas principalmente pelo contexto social e 

motivacional em que se dá. 

 O ponto central da “aprendizagem por livre escolha” está no fato de esse tipo de 

aprendizagem ser dirigida principalmente pelo interesse e necessidades intrínsecas do 

indivíduo. Dessa forma, a aprendizagem free choice se contrapõe à maior parte da 
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aprendizagem que ocorre em contexto escolar, visto que a maior parte do tempo esta 

envolve aprendizagem de caráter compulsório, dirigida por requerimentos que são 

ditados por autoridades externas ao indivíduo. A “aprendizagem por livre escolha” é 

dirigida majoritariamente pelo indivíduo, contudo assume-se também que uma série de 

fatores influenciam nessa aprendizagem, como o espaço físico, interações, atitudes, 

interesse e conhecimento prévio do sujeito, entre outros. 

 Consideramos que a ideia de aprendizagem tipo free choice tem se mostrado 

relevante para direcionar as expectativas em torno dos significados que os sujeitos 

constroem em atividades de educação não formal, por exemplo. Várias análises feitas 

acerca da aprendizagem que ocorre em museus (FALK; DIERKING, 2005), trazem 

reflexões relevantes para a compreensão da aprendizagem que ocorre em outros espaços 

característicos de educação não formal ou informal. Para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa iremos adotar o posicionamento trazido por Falk (2001) e focalizaremos não o 

espaço, isoladamente, mas a natureza de aprendizagem que se dá em experiências 

pedagógicas que ocorrem no mesmo. Nesse sentido, consideraremos o planetário 

enquanto espaço característico de aprendizagem do tipo free choice. Sabemos que 

devido à definição do termo, a aprendizagem que tipicamente ocorre nesse espaço pode 

ser considerada free choice em menor “profundidade” do que a que tipicamente se dá no 

museu e outros centros de ciências, como zoológico e aquário. Isso porque no museu, 

bem como nos outros ambientes citados, o visitante tem um maior controle e escolha 

sobre a sequência da sua aprendizagem, ou seja, ele escolhe o caminho que vai percorrer 

durante a visita. No planetário, o visitante não tem essa autonomia sobre o caminho a 

ser percorrido devido ao fato de a sessão usualmente disponibilizar um percurso único 

no tempo, para a mesma. Contudo, assumimos que ainda se trata de uma aprendizagem 

free choice pelo fato de o tipo de visita ao planetário que estaremos abordando não ser 

obrigatória, logo, o interesse e a intenção de assistir à sessão, as informações que serão 

priorizadas durante a mesma, dependerão fortemente do direcionamento dado pelo 

público visitante. Para compreender como ocorre a aprendizagem do tipo free choice 

Falk e Dierking (2005) lançam mão do Modelo de Aprendizagem Contextual. Esse 

modelo, que nos auxiliará nas etapas de desenvolvimento e avaliação da sessão de 

cúpula, será aprofundado na seção seguinte. 

2.3 O MODELO CONTEXTUAL DA APRENDIZAGEM 
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 As pesquisas para o entendimento da aprendizagem que ocorre em museus de 

ciências, em seu início, foram realizadas sem o auxílio de um referencial teórico. 

Contudo, este cenário está mudando e, atualmente, há uma variedade de referenciais que 

se propõem a compreender de que forma acontece a aprendizagem em museus e outros 

centros de ciências.  

 Para compreender como ocorre a aprendizagem do tipo free choice, Falk e 

Dierking (2005) utilizam o Modelo Contextual de Aprendizagem (MCA), que se baseia 

no fato de que a aprendizagem é influenciada pelos contextos pessoal, sociocultural e 

físico. Dessa forma, a aprendizagem é entendida como um diálogo contínuo entre o 

individuo e seu contexto físico e cultural. Um aspecto importante desse modelo é que os 

contextos não são sempre constantes, visto que mudam ao longo da vida do indivíduo. 

 Os autores apresentam em seu trabalho os três contextos que influenciam na 

aprendizagem numa exposição em um museu de ciências. O contexto pessoal 

“representa a soma total da história pessoal e genética que um indivíduo carrega consigo 

durante uma situação de aprendizagem” (FALK; DIERKING, 2005, p. 745). O contexto 

sociocultural leva em consideração que somos criaturas extremamente sociais e que 

“somos produtos da nossa cultura e dos relacionamentos”, dessa forma é considerada a 

interação do visitante com outras pessoas durante a visita ao museu (FALK; 

DIERKING, 2005, p. 746). Por último, o ambiente em que acontece a aprendizagem 

deve ser considerado como um dos fatores, o contexto físico. Esse fator engloba o 

ambiente em grande-escala, que inclui iluminação, cor, som, entre outros; e em pequena 

escala, como a organização da exposição e conteúdo dos objetos expostos.  

  No Quadro 1  podemos observar esses fatores considerados pelos autores como 

mais relevantes na aprendizagem em museus de ciências, conforme pesquisas 

realizadas. 

Quadro 1- Principais fatores que influenciam na aprendizagem em museus conforme o Modelo 

Contextual de Aprendizagem 

Contexto pessoal Contexto 

sociocultural 

Contexto físico 

Motivação e expectativas da visita Mediação no próprio 

grupo social 

Organizadores prévios 

Conhecimento prévio e experiência 

prévia 

Mediação com 

outros grupos sociais 

Orientação do espaço físico 

Interesse prévio  Arquitetura e ambiente em grande-



31 
 

escala 

Escolha e controle  Design e modo de expor a exposição 

e os programas 

  Eventos subsequentes de reforço e 

experiências fora do museu 

  

 Falk e Storksdieck (2005) destacam que os fatores que compões cada contexto 

que interferem de forma significativa na aprendizagem podem variar dependendo do 

visitante e do local. Nesse sentido, os fatores que influenciam a aprendizagem no 

planetário poderão ser diferentes dos do Quadro 1. 

 O MCA nos ajuda a compreender que os fatores que compõem os diferentes 

contextos em destaque podem contribuir para a aprendizagem do público que irá assistir 

uma sessão de cúpula. Esses fatores devem ser considerados durante a construção da 

sessão e durante a avaliação da mesma. Também é importante perceber que esse modelo 

foi desenvolvido para auxiliar na compreensão da aprendizagem em atividades voltadas 

para um público geral, que é o público alvo de nosso trabalho.  

 Na proposta de passos para a construção de sessões para público geral, que 

desenvolvemos no Capítulo 3 dessa dissertação, fazemos uso de aspectos destacados 

sobre o fator “organizadores prévios”, o qual remete a elementos usados na exposição 

de modo a contribuir para informar a ‘grande ideia’ ou ‘mensagem conceitual’ que se 

deseja transmitir (FALK; STORKSDIECK, 2005). Trazendo para o contexto do 

planetário, compreendemos que seja relevante a definição de uma mensagem geral. 

Consideramos que essa mensagem possa funcionar como um guia para definir o que 

será enfatizado sobre o tema, além de facilitar uma sistematização do conteúdo a ser 

transposto para o público em mensagens mais simples, evitando o excesso de 

informações e conceitos. Essas mensagens mais simples são núcleos de informação, que 

juntos compõem a mensagem geral. 

 O MCA também nos auxiliou quanto à avaliação da sessão pelo público. Um dos 

objetivos da sessão, além da aprendizagem conceitual, é o entendimento da mensagem 

geral que pretendemos transmitir por meio da sessão.  

 Considerando os dois eixos de discussão sobre a comunicação pública da 

ciência, que abordamos nesse capítulo, podemos concluir as reflexões aqui indicadas 

apontando que o MCA nos dá um aporte teórico para pensar a aprendizagem que 

acontece em situações não formais, que também podem se caracterizar como 



32 
 

aprendizagem por livre escolha. Já a popularização da ciência contribui para refletirmos 

sobre os objetivos e a maneira como essa aprendizagem deve ser pensada para o público 

geral, de forma que suas culturas e vivências sejam consideradas no desenvolvimento e 

execução da sessão. 

 No Capítulo 3 mostraremos como esse conjunto de reflexões teóricas – 

relacionadas aos objetivos e à concepção de aprendizagem em contextos de educação 

não formal – foram adotadas por nós como um dos pontos de partida para a composição 

de um referencial envolvendo produção de sessões públicas de Planetário. O outro 

ponto de partida que adotamos, apresentado também naquele capítulo, remete a 

tentativas anteriores de sistematizar a experiência empírica da área de Educação em 

Astronomia na produção de sessões de Planetário.  

 Antes de apresentarmos o referencial que construímos, focalizaremos de maneira 

mais específica, também no Capítulo 3, contribuições da literatura sobre o potencial 

pedagógico do Planetário, procurando enfatizar problematizações e teorizações 

anteriores, relacionadas com a produção de sessões.  
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CAPÍTULO 3 

O POTENCIAL PEDAGÓGICO DOS PLANETÁRIOS E 

REFERENCIAIS PARA A PRODUÇÃO DE SESSÕES 

 
Esfera de Ptolomeu 
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3 O POTENCIAL PEDAGÓGICO DOS PLANETÁRIOS E 

REFERENCIAIS PARA A PRODUÇÃO DE SESSÕES 

 

“En una época en que el cielo saturado por la luz de nuestras 

ciudades ha transformado, ante nuestros ojos, a las estrellas en 

una “especie en extinción”, la belleza y el misterio del cielo 

nocturno aún se puede observar y admirar, en estas ciudades, 

bajo las cúpulas de los Planetarios.” (Barrio,2002, p.203) 

 

  O planetário é um ambiente educacional diferenciado para o ensino de ciências e 

principalmente da astronomia. Ao longo deste capítulo, trataremos de suas principais 

características, desde os primeiros modelos até os mais modernos, e discutiremos seu 

potencial educacional, considerando os recursos de que dispõem. 

Entendemos que este espaço apresenta especificidades em relação a outros 

ambientes de educação não formal, necessitando assim de uma discussão sobre suas 

características físicas e educacionais. 

A sessão de cúpula é a principal atividade do planetário, contudo vem sendo 

pouco explorada no que se refere a pesquisas em torno da mesma, seja quanto ao que 

fundamenta a sua estruturação, seja quanto à compreensão dos processos de 

aprendizagem e de construção de conhecimentos que ocorrem a partir dela. 

A ausência de referenciais para fundamentar a construção de sessões tem sido 

ressaltada por autores que desenvolveram trabalhos sobre produção e/ou análise de 

sessões específicas, no Brasil (KANTOR, 2009; ROMANZINI, 2011; ROMANZINI; 

BATISTA, 2009). 

Neste sentido, na finalização desse capítulo, fazemos uma breve apresentação de 

um referencial que propõe uma sequência de passos a serem observados na produção de 

sessões de cúpula voltadas para um público escolar e em seguida apresentamos a 

proposta de passos que elaboramos, para fundamentar a produção de sessões voltadas 

para um público geral. Essa proposta que elaboramos foi adotada no desenvolvimento 

de um dos nossos produtos didáticos, que é a sessão de cúpula sobre as interações 

Terra-Sol.  

 

 



35 
 

3.1 BREVE HISTÓRICO DOS PLANETÁRIOS 

O nome planetário é usualmente atribuído ao instrumento projetor, bem como a 

todo o espaço físico (prédio ou domo inflável) onde é feita a projeção. Esse conjunto é 

um verdadeiro “teatro cósmico”, pois nos proporciona a simulação de fenômenos 

celestes dos mais variados e que demorariam até milhares de anos para serem 

visualizados na natureza. De acordo com Barrio (2002, p. 208), de uma forma mais 

ampla, o planetário pode ser considerado “um aparato capaz de representar os objetos 

visíveis na esfera celeste e seus movimentos”. 

Esse equipamento não é recente, visto que desde muito tempo o homem tenta 

reproduzir os movimentos celestes. Desde tempos remotos tenta-se construir esses 

aparatos que representem o movimento diurno e noturno do céu, as constelações, 

estações astronômicas e o movimento dos planetas na abóboda celeste. Para isso 

utilizaram desde desenhos, construção de maquetes, imóveis e móveis, até 

equipamentos projetores. 

O primeiro planetário de que se tem notícia foi construído por Arquimedes, por 

volta do ano 250 a.C. e foi baseado nas esferas celestes de Eudoxio. Barrio (2002) dá os 

seguintes detalhes sobre esse planetário: 

 

Pelo que se conhecia dele, parece que representava os 

movimentos dos planetas, do Sol e da Lua em suas 

irregularidades, bem como, eclipses do Sol e da Lua. Pode-se 

supor que o aparato total situava-se dentro de uma esfera 

metálica e oca que girava, acionada por força hidráulica, 

representando o céu de estrelas fixas e cujo interior se podia ver 

por uma abertura. (BARRIO, 2002, p. 210) (tradução da autora) 

Durante o renascimento, os árabes possuíam planetários e globos terrestres, e 

este mesmo povo, por volta do século VIII, representou pela primeira vez a esfera 

celeste no interior de uma cúpula fixa.  

Com o passar do tempo os planetários foram ficando cada vez mais precisos e, 

no final do século XIX, Rittenhouse fabrica um planetário em Chicago com uma ótima 

precisão ao representar o movimento elíptico dos planetas. No mesmo século, Eise 

Eisinga construiu na Holanda “um planetário mecânico onde os seis planetas e suas 

luas, então conhecidas, giravam em tempo real ao redor de uma grande bola de ouro.” 

(BARRIO, 2002, p. 211).  

O estudo dos astros foi uma das primeiras motivações para a construção desses 
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aparatos, sendo assim os primeiros planetários foram utilizados para fins científicos. 

Podemos perceber que o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos primeiros planetários 

está ligado a estudiosos que utilizavam esse aparato para auxiliar na compreensão da 

mecânica celeste, observando o movimento de estrelas e planetas. Por esse motivo 

sempre se buscou uma precisão cada vez maior em sua construção, permitindo uma 

representação fiel do movimento desses astros. Dessa forma, ainda não se tinha em 

mente a ideia da astronomia para todos, uma vez que estes aparatos estariam à 

disposição apenas de estudiosos e de um público seleto.  

Todos os planetários descritos até agora não eram planetários de projeção, pois 

as estrelas e planetas estavam suspensos ou se encontravam desenhados na esfera 

celeste. O primeiro planetário de projeção foi desenvolvido em 1923, na fábrica Carls 

Zeiss em Jena, na Alemanha e se destinava ao Museu Deutsches de Munich “assim 

brilhou pela primeira vez o céu estrelado artificial dentro de uma cúpula” (BARRIO, 

2002, p. 212). Esse primeiro modelo de planetário, o Mark I (Figura 1), era 

optomecânico e “projetava” pontos luminosos que simulavam o céu estrelado, planetas 

como vistos da Terra, o Sol e a Lua, numa cúpula de 9,8 metros de diâmetro. 

Este planetário, que passou a ser considerado como um dos pontos vitais desse 

museu, constituiu-se na primeira vez em que esse aparato foi desenvolvido com 

objetivos educacionais e culturais. Após sua inauguração, a demanda desses 

equipamentos fez com que outros modelos de planetário surgissem e que os mesmos se 

espalhassem pelo mundo. Nesse primeiro momento, já se percebia a importância desse 

instrumento para a divulgação e popularização da astronomia. 

Figura 1 - primeiro planetário óptico-mecânico (MARK I) 
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Fonte: http://goo.gl/YDBq5x 

Os primeiros planetários optomecânicos mais simples podem ser entendidos 

como aparatos nos quais uma fonte luminosa associa-se a um cilindro opaco perfurado 

de forma adequada, de tal maneira que a luz que o atravesse produza na cúpula as 

imagens que se deseja obter. Os mais sofisticados contam com um conjunto de lentes e 

engrenagens, que possibilitam a projeção de estrelas, planetas e Via láctea, como vistos 

daqui da Terra. 

Com a evolução tecnológica os planetários também evoluíram e hoje, projetores 

digitais complementam esse equipamento optomecânico. Esses projetores digitais 

também podem dispensar o uso do equipamento optomecânico, visto que as imagens, 

tanto do céu estrelado como as demais, são produzidas previamente em formato digital, 

com programas de computador. Estes equipamentos assemelham-se a projetores de 

vídeo, possibilitando uma projeção panorâmica “conhecida” como alldome ou fulldome, 

sistema ótico que tem a propriedade de transmudar uma imagem retangular em imagem 

esférica, em campos de visão que podem variar de 180ºx180º ou mesmo 360ºx360º.” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 26). 

Com a tecnologia digital podemos até simular viagens espaciais. Esta tecnologia 

também tornou o planetário uma ferramenta multidisciplinar, podendo-se projetar com 

grande facilidade, na cúpula, imagens dinâmicas e simulações do fundo do mar, das 

placas tectônicas, ou qualquer outro tema que se desejar.  

Continua a busca por uma projeção de um céu cada vez mais real e um ambiente 

totalmente imersivo, ao mesmo tempo em que há também o temor, da parte de alguns, 

de que toda essa tecnologia transforme o planetário num “simples” cinema, perdendo 

assim dimensões relevantes de seu potencial educacional (SMALL; PLUMMER, 2010). 

Os planetários de projeção podem ser fixos ou itinerantes. Os planetários fixos 

têm seu equipamento instalado no centro de uma cúpula fixa – e geralmente o 

equipamento é de grande porte, permitindo a projeção numa cúpula de grandes 

dimensões. Já os planetários itinerantes, geralmente, são infláveis e contam com um 

equipamento de pequeno porte. Neste planetário as pessoas assistem à sessão sentadas 

no chão e também dispostas em formato circular. Pode haver casos em que haja 

planetários de pequeno porte instalados em cúpulas fixas. 

No momento, a UFRN dispõe de dois planetários, sob responsabilidade do 

Grupo de Pesquisas em Ensino de Física e de Astronomia. Ambos os planetários são 
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infláveis, sendo que o mais antigo conta com um projetor do tipo pinhole e o mais 

recente é composto por um projetor digital fulldome. Nosso trabalho foi desenvolvido 

fazendo uso do planetário inflável fulldome STARLAB, cujo domo tem 6 metros de 

diâmetro, com capacidade máxima para aproximadamente 40 pessoas.  

Matsuura (2007) faz uma associação dos planetários com capelas e catedrais, de 

acordo com seu tamanho e a proximidade do público com o planetarista. Para o autor, 

os planetários fixos de grande porte são como catedrais, nos quais o visitante tem acesso 

a sessões com uma maior solenidade e onde os recursos visuais são bastante explorados, 

gerando uma sensação ainda mais forte de imersão. Isso porque são espaços grandes 

onde são exibidas sessões gravadas previamente e a interação com o planetarista 

acontece de forma menos intimista. Já os planetários menores, como os itinerantes, 

permitem uma experiência mais pessoal e intimista e uma participação mais ativa por 

parte do público durante a sessão. O certo é que estes planetários não concorrem entre 

si, mas se complementam, visto que os planetários itinerantes podem ir a lugares onde 

não há a possibilidade de haver um fixo. Outro ponto de complemento é que os 

objetivos desses planetários podem ser diferentes – compor atrativos turísticos locais; 

complementar a educação formal; popularizar a astronomia e outros conhecimentos 

científicos, e outros objetivos mais específicos.  

Todos esses planetários têm um grande potencial pedagógico e sua forma de 

utilização vai depender dos objetivos que se deseja alcançar com o mesmo. Na próxima 

sessão trazemos algumas considerações sobre esse potencial tão rico que os planetários 

possuem. 

 3.2 POTENCIAL PEDAGÓGICO DOS PLANETÁRIOS 

São muitas as justificativas para a utilização do planetário como instrumento 

pedagógico para o ensino de astronomia. Sobre o valor educacional do planetário, 

Bishop (1979) e Barrio (2002) citam em seus trabalhos recursos disponíveis no 

planetário que podem ser utilizados para potencializar o ensino e a divulgação da 

astronomia. 

Dentre as possibilidades didáticas que os planetários viabilizam desenvolver, 

podemos citar: 

 Simular as periodicidades envolvidas em diversos fenômenos astronômicos, tais 

como o movimento aparente diário e anual que o Sol realiza no céu, o céu 

característico de cada época do ano, as fases da Lua, as estações do ano, entre 
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outros; 

 Viajar para qualquer lugar e tempo. Desse modo, torna-se possível a visualização 

do céu do passado, presente e futuro de qualquer lugar do planeta Terra; 

 Visualizar um céu totalmente estrelado, pois não temos interferências climáticas 

ou poluição luminosa; 

 Vivenciar uma sensação de imersão, uma vez que o participante pode se sentir 

parte do ambiente simulado. 

Atualmente, com os planetários digitais fulldome essas possibilidades são 

ampliadas. A respeito dessa temática Matsuura (2007) comenta que a: 

 

Tendência moderna é que planetários não sejam mais vistos como 

recursos isolados. É que os planetários cobrem apenas a Astronomia 

de Posição, uma parte da astronomia. Mas a astronomia abriga 

também as subáreas importantes da Mecânica Celeste, Astronáutica, 

Astrofísica e Cosmologia. As duas últimas vêm crescendo 

ultimamente de forma vertiginosa. Apesar das informações 

sensacionalistas, truncadas e desorientadoras da mídia, ninguém hoje 

deixa de associar à astronomia palavras-chave como Big Bang, 

energia escura, buraco negro, estrela de nêutrons, planetas extra-

solares, vida extraterrestre etc. Esses novos temas não podem ser 

ignorados pelos planetários. (MATSUURA, 2007, p. 77) 

 

Dessa forma, os planetários digitais vão além da projeção do céu noturno, 

permitindo a simulação de viagens espaciais e de fenômenos celestes, bem como a 

discussão de temas de astronomia que estão na mídia, tais como os temas aqui citados 

por Matsuura (2007). Os fenômenos celestes podem ser vistos de forma bem realista, 

uma vez que os planetários digitais também podem proporcionar uma sensação de 

imersão, ou seja, como se o espectador fizesse parte do ambiente simulado (YU & 

SAHAMI, 2007; LANTZ, 2011).  

O realismo das simulações pode contribuir para uma melhor compressão dos 

fenômenos representados como, por exemplo, a noção de distância por aumentar a 

percepção de espacialidade.  

A sensação de imersão também pode ser explorada para despertar as emoções do 

visitante, contribuindo para que ele tenha uma experiência proveitosa e inesquecível no 

planetário. Para Kantor (2009, p. 8), os planetários devem “aproveitar suas 

potencialidades, para desenvolver apresentações que provoquem emoções no público, 

mostrando a ele que a busca de conhecimento pode ser prazerosa e divertida.” Neste 
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sentido, o fator emocional também deve ser considerado na construção de uma sessão 

de cúpula.  

Com todo esse potencial didático, o planetário possibilita concretizar uma 

diversidade de objetivos educacionais, conforme a intenção dos que o utilizam.  

Apresenta um elevado potencial para viabilizar abordagens 

interdisciplinaridades e multidisciplinares, tendo em vista que, em especial os 

planetários digitais, permitem explorar, além da astronomia, conteúdos de outras áreas 

do conhecimento como geografia, história, biologia, arqueologia, geologia e etc.  

Outra contribuição importante pode se associar à possibilidade de representação 

de diferentes céus, ou seja, a abordagem de constelações, mitos e visões cosmológicas 

de outros povos. Percebemos que a maioria das sessões de planetário tem como foco as 

constelações oficiais e a visão cosmológica científica, que também se constituem como 

conhecimentos importantes. Contudo, é de igual importância a abordagem de outros 

céus, o que pode favorecer uma visão mais humanista do desenvolvimento do 

conhecimento que hoje temos da astronomia. Isso acontece ao reconhecermos que esse 

conhecimento, tido como um dos mais antigos, foi construído com a contribuição de 

diversos povos, cada um com suas especificidades, as quais foram determinadas pela 

cultura em que estavam inseridos. Alguns softwares e até mesmo cilindros de 

planetários analógicos trazem recursos que podem ser utilizados para esta finalidade. 

Com todas essas considerações podemos afirmar que o planetário tem diversos 

recursos que podem ser utilizados para potencializar a educação em astronomia. Em 

nosso trabalho tivemos como objetivo explorar esse potencial através de sessões 

voltadas para um público geral, com uma temática específica. Ao mesmo tempo, 

entendemos que é importante a busca por entender como as sessões de planetário devem 

ser produzidas, levando em consideração as características específicas desse tipo de 

espaço didático e a aprendizagem científica e cultural que se deseja promover. 

3.3 REFERENCIAIS PARA A PRODUÇÃO DE SESSÕES 

 As sessões de cúpula se constituem como a principal atividade do planetário, 

contudo ainda são poucas as pesquisas realizadas nesse ambiente (ROMANZINI; 

BATISTA, 2009; ROMANZINI, 2011). Pensamos ser de fundamental importância a 

busca pela compreensão do desenvolvimento de sessões, bem como dos significados 

construídos pelos visitantes durante a mesma.  
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Temos em mente que a avaliação da aprendizagem numa determinada atividade 

didática – uma sessão de planetário sendo um exemplo – está diretamente vinculada aos 

objetivos, bem como à concepção e expectativa de aprendizagens que se tem, ao 

elaborar a atividade. Desse modo, uma vez que nos propomos a elaborar e avaliar uma 

sessão, é importante destacarmos os pontos que consideramos centrais em sua 

estruturação tendo em vista nossos objetivos, bem como aqueles aspectos cuja 

influência na construção de significados pelo público, ou seja, na sua aprendizagem, nós 

pretendemos analisar de forma mais próxima. 

 Neste sentido, para o desenvolvimento da sessão que produzimos, nos baseamos 

parcialmente em um referencial anterior de produção de sessões, desenvolvido por 

Romanzini (2011). Apresentamos a seguir os principais pontos levantados por esse 

referencial, que focaliza um público escolar. Em seguida, considerando a perspectiva 

que assumimos, de popularização da ciência, apresentamos uma proposta que 

elaboramos e que amplia a sugestão anterior, considerando nosso foco na produção de 

sessões voltadas para um público geral. Essa proposta foi a que adotamos, na produção 

da nossa sessão. 

3.3.1 A proposta de Romanizi (2011): construção de uma sessão de cúpula para um 

público escolar 

Na literatura nacional Romanzini e Batista (2009) propõem um conjunto de 

passos a serem desenvolvidos na elaboração de uma sessão específica, como uma 

sistematização da sua experiência. No decorrer da descrição desses passos, que podem 

ser vistos, num primeiro momento, como operacionais, são levantados aspectos teóricos 

que as autoras consideram importante. Além disso, o trabalho delas envolveu também a 

avaliação da aprendizagem ocorrida na sessão produzida; tendo em vista os objetivos 

assumidos na montagem da sessão, buscou verificar a aprendizagem de conceitos físicos 

específicos por alunos do Ensino Médio que participaram da atividade. 

As autoras acreditam que essa proposta poderá vir a auxiliar outras pessoas que 

queiram desenvolver tais atividades e também contribuir para a divulgação científica 

nestes espaços. A sessão proposta trata sobre o desenvolvimento e evolução dos 

telescópios, utilizando a história da ciência para tal abordagem. São sugeridas as 

seguintes etapas no processo de construção da sessão: 
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 Determinação do tema: Relação do tema com o currículo do ensino 

médio; a importância da reflexão histórica sobre o tema; as comemorações do ano 

internacional da astronomia e a faixa etária dos participantes da sessão. 

 Levantamento bibliográfico: O levantamento bibliográfico deve ser 

realizado em livros e artigos nacionais e internacionais. Nessa etapa também há 

transcrição dos conceitos científicos para uma linguagem mais acessível para o público.  

 Escrita de narrativa: A linguagem da sessão deve ser de acordo com os 

padrões de idade, conhecimento e cultura do público visitante. 

 Seleção das imagens: Essa seleção também deve levar em consideração o 

público-alvo da sessão e a capacidade de projeção do planetário. 

 Gravação de áudio e ajuste finais: A gravação do áudio, que no caso do 

trabalho citado, foi realizada na rádio UEL FM. Após essa gravação o áudio e o vídeo 

foram agrupados com a utilização do software Adobe Premiere.  

 A apresentação da sessão de cúpula: Antes da sessão a sala de projeção 

deve ser preparada, com uma iluminação adequada e um som ambiente. 

Acreditamos que este aprimoramento metodológico das sessões de cúpula 

possam abrir novas possibilidades de passos metodológicos para a construção de 

sessões. Assim, utilizamos como referência alguns passos citados no trabalho de 

Romanzine e Batista (2009), ampliando a proposta inicial delas em alguns aspectos que 

nos parecem relevantes para a elaboração de uma sessão voltada para o público em 

geral. 

3.3.2 Proposta para a construção de sessões voltadas para um público geral 

Propomos a adoção de seis etapas para orientar a construção de sessões voltadas 

para um público geral. Destacamos que essas etapas não constituem propriamente uma 

sequencia temporal de passos, pois ocorre de o desenvolvimento de uma etapa 

realimentar e modificar o resultado de outra, fazendo com que elas se desenvolvam 

simultaneamente. Os aspectos a serem considerados em cada etapa estão descritos a 

seguir. 

 Determinação do tema; 

 Aprofundamento do tema delimitando sua relevância científica, social e 
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cultural; 

 Escolha da mensagem geral e desmembramento da mesma em núcleos 

de informação; 

 Escrita do roteiro da sessão; 

 Pesquisa e seleção dos recursos audiovisuais; 

 A apresentação da sessão de planetário e seu desenvolvimento. 

Na sessão a seguir vamos abordar as etapas que adotamos para a produção da 

sessão e aspectos que consideramos em cada uma delas. 

 Determinação e delimitação inicial do tema 

Um passo fundamental para a estruturação da sessão é a determinação do tema. 

Os planetários digitais ampliam enormemente as possibilidades de temas a serem 

abordados numa sessão, contudo, faremos nossas considerações aqui, tendo em mente 

sessões abordando temas de astronomia. 

Uma classificação feita por Hagar (1980, apud Othman, 1991) identifica três 

categorias de programas de sessões: aquelas envolvendo a descrição do céu em 

diferentes épocas do ano (ditas tradicionais), aquelas que exploram um tema específico 

da Astronomia (tópicas), e aquelas envolvendo ocorrência circunstancial ou oportuna, 

ou seja, eventos que tomem a atenção do público em determinado momento, como a 

passagem de um cometa ou a visibilidade de uma supernova (sessões ditas “de temas 

ocasionais”). 

Vemos nessa classificação um dos caminhos para se vislumbrar possibilidades 

de escolha de conteúdos ou temas para uma sessão. Contudo, entendemos que inúmeros 

temas e conteúdos podem ser priorizados, conforme os objetivos e o público-alvo (ou o 

contexto) que se tenha em mente. Othman (1991) destaca que, os conteúdos a serem 

abordados dependem em grande parte da filosofia, dos objetivos, do tempo e do 

orçamento do planetário. 

Consideramos ainda que as motivações iniciais para se abordar um tema (mesmo 

que fiquemos restritos aos astronômicos) podem surgir de diversas situações e 

contextos. O tema pode ser definido, por exemplo, para complementar aprendizagens 

específicas da escola, ou socializar um conhecimento científico com um público mais 

geral – cabendo aí, diversos objetivos associados a essa socialização. 



44 
 

Os objetivos pedagógicos mais gerais que sintonizamos podem ser considerados 

como objetivos voltados para a popularização da ciência, se tivermos em mente que o 

conhecimento científico deve dialogar com o conhecimento tradicional e que a cultura e 

as crenças das pessoas devem ser respeitadas. Assim, nessa primeira fase de produção, 

chamamos a atenção para alguns passos que consideramos importantes no processo de 

delimitação do tema, que são: 

 Pesquisa de mídia para saber como o tema proposto é abordado em 

telejornais, na internet e em jornais escritos, filmes recentes, etc. Isso nos ajuda a 

perceber o que está em destaque sobre o tema que se pretende abordar, com que 

mensagens está sendo associado e se é abordado de maneira correta do ponto de vista 

científico. 

 Pesquisa de público, a qual pode ser uma sondagem com o objetivo de 

descobrir o que as pessoas gostariam de saber sobre o tema em questão. Outro aspecto 

importante é procurar saber como elas explicam os fenômenos que se pretende abordar, 

tomando conhecimento de suas ideias prévias e ainda, sobre como o tema está presente 

na cultura das pessoas, a que ideias e atividades ele costuma estar associado. 

 Refletir sobre como o tema escolhido pode ser abordado de uma forma 

que possibilite, ao público alvo, um conhecimento que vá contribuir para sua 

humanidade e, consequentemente, para sua cidadania. 

Aprofundamento do tema delimitando sua relevância científica, social e cultural 

Após a definição do tema, um dos passos importantes é realizarmos uma 

pesquisa sobre o tema escolhido. Essa pesquisa deve ser feita de forma cuidadosa em 

fontes confiáveis, para que se aprofunde e se atualize os aspectos centrais do tema em 

questão e de modo a evitar que ocorra o uso de conceitos não científicos ou informações 

errôneas, na produção da sessão. Romanzine e Batista (2009) sugerem que a pesquisa 

seja realizada em artigos científicos nacionais e internacionais e livros cujos autores 

sejam especialistas da área. Acrescentamos ao levantamento bibliográfico sugerido por 

Romanzine e Batista (2009), a importância de se realizar essa pesquisa também em 

fontes “populares”. 

Essas fontes podem ser pessoas, que conheçam algo relevante sobre o tema, 

como por exemplo, agricultores que utilizam o Sol para saber a época do plantio e da 

colheita ou que saibam estórias relacionadas ao tema. Outra fonte poderia ser o cordel, 

ou outras manifestações culturais características da nossa região. Neste sentido, 
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pensamos ser importante a realização de pesquisas que busquem relacionar a cultura do 

público-alvo com o tema científico a ser utilizado na sessão. A ideia é levantar tanto as 

aplicações do tema a ser explorado, no cotidiano das pessoas, como conhecer as 

representações e a compreensão que elas têm sobre o mesmo. 

Escolha da mensagem geral 

 Antes de se partir para a escrita do roteiro, deve-se escolher a mensagem 

geral da sessão. A mensagem geral é a ideia que está por trás de todo o conjunto 

conceitual. De acordo com Falk e Storksdieck (2005), estudos sobre aprendizagem em 

museus mostram que as pessoas tem uma maior facilidade em aprender quando há uma 

mensagem “conceitual” por trás da exposição. 

No nosso caso, em se tratando de uma sessão de planetário, consideramos 

também a importância de identificarmos uma mensagem geral para a sessão de 

planetário. Partimos do princípio de que essa mensagem geral poderá auxiliar o público 

no entendimento dos conceitos envolvidos. 

Além disso, um aspecto que consideramos fundamental é que essa mensagem 

funciona como um guia para definirmos o que é enfatizado sobre o tema durante a 

sessão. Facilita, assim, uma sistematização do conteúdo a ser transposto para o público 

em mensagens mais simples, evitando o excesso de informações e conteúdos. 

A mensagem geral abordada em nossa sessão relaciona a dinâmica do Sol com a 

interação que este astro tem com o nosso planeta. A princípio, essa relação remete ao 

processo de produção de energia pelo Sol, a radiação solar, além de fenômenos, como: 

manchas solares, vento solar, ejeção de massa coronal e como eles influenciam a Terra. 

Na continuidade da elaboração da sessão, conseguimos sintetizar a mensagem geral 

numa frase que engloba a dinâmica do Sol e a influência desta dinâmica no nosso 

planeta, bem como desmembrar essa mensagem geral em núcleos relevantes de 

informação que a esclareçam, e a ilustrem. Esse desmembramento foi desenvolvido na 

composição textual da sessão. 

Escrita do roteiro da sessão 

A escrita do roteiro da sessão envolve definições em torno do gênero literário do 

texto que será construído, das informações centrais a serem abordadas (o que se 

relaciona com a escolha da mensagem geral e de núcleos de informação em que será 

desmembrada), e da linguagem a ser adotada. 
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Deve ser levado em consideração o perfil – em termos de características 

culturais e conhecimentos prévios em relação ao tema – e a faixa etária do público-alvo. 

Romanzine e Batista (2012) chamam a atenção para as diferentes formas de se escrever 

o roteiro para cada tipo de público. Para crianças as autoras sugerem um roteiro lúdico, 

podendo incluir personagens, e para jovens e adultos a sessão deve ter um texto claro e 

cativante. De um modo geral, a sessão pode ser em forma de narrativa, podendo ter 

inclusive personagens interagindo com o público, e utilizando-se, assim, de uma 

linguagem mais teatral; ou, alternativamente, pode ser pensada de maneira análoga a um 

filme, ou a uma sequência de apresentação de conceitos, entre outras possibilidades. 

De acordo com Rosa (2000), durante o processo de utilização de audiovisuais, as 

quais também são uteis para a produção do texto, devemos pensar nas seguintes 

questões: 

 Qual a linguagem adequada? 

 O nível em que as ideias são colocadas é adequado àquele grupo de sujeitos? 

 Os exemplos apresentados são realmente significativos para o público alvo? 

No caso particular da nossa sessão, que é pensada para um público diversificado, 

torna-se mais importante adotar uma linguagem que possa ser entendida por diversas 

faixas etárias. A definição da mensagem geral e dos núcleos de informação 

apresentados de forma mais específica, ajudaram no sentido de sintetizar a 

complexidade do tema da sessão, assim como favorecer para que ocorra uma 

comunicação mais simples e efetiva sobre o mesmo. Outro ponto importante é que as 

pessoas possam relacionar alguns exemplos citados na sessão com a sua realidade. 

Seleção dos audiovisuais 

Esta etapa acontece de forma concomitante com a anterior. Ao escolher as 

imagens que pretendemos utilizar devemos ter em mente o que queremos expressar ou 

que conceitos pretendemos representar. 

De acordo com Romanzine e Batista (2009), nesta fase devemos saber as 

limitações e as possibilidades do equipamento de projeção utilizado no planetário. O 

planetário que utilizaremos é composto por um sistema fulldome. Esse sistema permite a 

projeção de imagens no formato 180°x360°, projetando, assim, a imagem desejada em 
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toda a cúpula. Esse tipo de equipamento também permite uma maior sensação de 

imersão. 

Assim como as imagens, o áudio também desempenha um papel importante 

durante a sessão. Com o áudio podemos expressar um momento de contemplação ou o 

acontecimento de uma grande explosão, por exemplo; logo, a utilização do áudio está 

diretamente ligada com as emoções a serem despertadas durante a apresentação 

(KANTOR, 2009). Para obter esses efeitos a música de fundo ou outros sons de que se 

faça uso devem estar em sintonia com o texto e as imagens apresentadas. 

A sessão pode ser feita a viva voz ou com um áudio pré-gravado. Em ambos os 

casos é importante também prestar atenção na velocidade da fala, pois isso pode 

influenciar no entendimento dos conceitos. 

No caso do áudio pré-gravado, o áudio das falas da sessão deve ser bem gravado 

para que as falas possam ser entendidas de forma nítida. O áudio deve ser gravado num 

estúdio, e buscar uma sincronização deste com as imagens, por fim a produção da 

sessão, pode ser realizada com um software. No nosso caso, utilizamos o software 

StarryNight que possibilita essas ações, na criação de sessões. 

A apresentação da sessão de planetário e seu desenvolvimento 

Após concluída a fase de produção da sessão chega o momento da apresentação 

da mesma. Antes de iniciar a sessão o ambiente do planetário deve ser preparado para a 

recepção do público. É interessante que se mantenha um som ambiente, que possa criar 

uma atmosfera agradável e uma iluminação em meia luz. 

A sessão desenvolvida não é tradicional, ou seja, aquela sessão em que o público 

se comporta de forma passiva. A sessão é participatória, e conta com a interação com o 

público em determinados momentos. Uma identificação preliminar desses momentos 

participatórios pode ser definida durante a escrita do roteiro da sessão; contudo, 

particularmente no caso de sessões gravadas, onde a interação com o público é prevista 

ocorrer em momentos bem definidos, é importante ajustar os momentos pensados 

inicialmente, a partir de uma avaliação da aprendizagem propiciada com a narrativa 

básica da sessão. 

No próximo Capítulo, serão apresentados alguns passos realizados na elaboração 

da sessão “Viagem ao Sol”, para os quais utilizamos o referencial aqui discutido, de 

produção de sessões voltadas para um público geral.  
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 Planetário construído por Arquimedes 

 

CAPÍTULO 4 

A CONSTRUÇÃO DA SESSÃO “VIAGEM AO SOL” 
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4 A CONSTRUÇÃO DA SESSÃO “VIAGEM AO SOL” 

 

“O desafio é, portanto, humanizar a ciência e a tecnologia, para 

não sermos dominados e desumanizados por elas”         

    (GERMANO, 2011, p. 361) 

 

 Neste Capítulo estão descritos alguns passos seguidos para a construção da 

sessão, referentes à etapa de delimitação da relevância científica, social e cultural do 

tema proposto. São apresentados também os dois principais resultados dessa etapa, que 

foram a definição e aprofundamento da mensagem geral e dos núcleos de informação 

em que a mensagem será desenvolvida, e o storyboard da sessão, a qual é um dos 

produtos de nossa pesquisa de mestrado.  

 Para uma delimitação da relevância social e cultural do tema “O Sol e suas 

influências sobre a Terra” foram realizados uma sondagem da população presente em 

locais específicos de Natal e de outras cidades do RN acerca de suas ideias e 

curiosidades sobre o Sol, e um levantamento e análise de cordéis do RN cujos títulos ou 

o corpo continham explicitamente a palavra Sol. A metodologia e os resultados desses 

estudos e análises estão apresentados nas duas primeiras seções do Capítulo.  

 No que se refere à delimitação da relevância científica do tema, realizamos 

pesquisas em livros e artigos científicos diversos sobre o Sol, e as ideias sistematizadas 

nesses estudos estão apresentadas na terceira seção.  

 Na última seção do Capítulo, apresentamos inicialmente a mensagem geral e os 

núcleos de informação que a desenvolvem, seguidos do storyboard da sessão. O 

conteúdo ali apresentado assimila os resultados dos estudos que foram expostos nas 

seções anteriores.  

4.1 IDEIAS E QUESTIONAMENTOS SOBRE O SOL: SONDAGENS EM NATAL E 

OUTRAS CIDADES DO RN 

 Entendemos que no aprofundamento das dimensões social e cultural de um 

tema deve-se buscar também identificar o que a população conhece e deseja saber sobre 

ele, assim como a forma como as pessoas se relacionam com ele em suas ações 
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cotidianas, simbolismos e significados que atribuam ao mesmo (JAFELICE, 2010; 

KANTOR, 2012).  

 Nessa perspectiva, realizamos um levantamento de ideias e indagações acerca 

do Sol junto a pessoas em locais como mercados, praias, e parques, particularmente na 

cidade de Natal/RN, e de forma menos sistemática, em outras cidades do interior do 

estado.  

 É válido ressaltar que o levantamento em questão não visou desenvolver um 

estudo de concepções alternativas acerca do Sol. Não direcionamos nosso olhar 

unicamente para eventuais concepções alternativas, ainda que tenhamos em mente, ao 

elaborar o estudo e a análise dos nossos dados, resultados de estudos anteriores que 

tinham essa preocupação (AROCA; SILVA, 2011).  

 O que compõe a cultura científica e cotidiana da população com que 

tipicamente iremos interagir, no que se refere ao tema da sessão em construção? E 

particularmente, o que essa população deseja saber acerca desse tema? Essas eram 

nossas principais questões. 

 Nas seções que seguem, apresentaremos a estratégia metodológica usada no 

levantamento e na análise dos dados, e uma discussão dos principais resultados. Cabe 

mencionar que as etapas aqui discutidas foram levadas adiante em projetos que tiveram 

a colaboração de alunos de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa em Ensino de 

Física e de Astronomia (GPEFA), e seus resultados foram também apresentados durante 

a realização de nosso trabalho de mestrado, no III Simpósio Nacional de Educação em 

Astronomia (GERMANO et al., 2014). 

4.1.1 Características do instrumento usado no levantamento dos dados 

Para levantamento dos dados foi desenvolvido um questionário cuja forma final 

(Apêndice A), após a exploração de duas versões anteriores, contempla 3 (três) itens 

voltados para a caracterização do participante em relação a sua faixa etária, formação 

escolar e profissão, e 7 (sete) questões abertas ligadas aos conhecimentos e curiosidades 

do sujeito sobre o Sol.  

A questão introdutória pergunta sobre eventuais hábitos da pessoa observar o 

nascer ou pôr do Sol, objetivando, nesse contexto, descontrair o participante para 
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responder as questões seguintes. Na sequência temos as outras questões, sendo: 4 

(quatro) delas relacionadas a como o participante vê o Sol (conhecimentos dele sobre o 

Sol), à importância do Sol no cotidiano do sujeito, aos efeitos positivos e negativos dele 

sobre nós, e curiosidades que tenha acerca dele; 1 (uma) questão sobre possíveis mídias 

– jornais, filmes recentes – onde lembrem ter obtido notícias sobre o Sol recentemente; 

e 1 (uma) questão indagando sobre se a pessoa considera que possui alguma forma 

pessoal de se relacionar com o Sol. 

4.1.2 Definição dos participantes da pesquisa 

A definição da nossa amostra de sujeitos da pesquisa levou em consideração 

nossos objetivos de obter subsídios para a construção da sessão de planetário sobre o 

Sol. Como a sessão será apresentada para um público geral, a princípio a população 

como um todo poderá participar dela. Dessa forma, optamos por aplicar o questionário 

em locais que não restringissem o público em função de sua escolaridade ou idade, e 

que ao mesmo tempo ajudassem a evocar, para as pessoas, diferentes maneiras como o 

Sol se faz presente no cotidiano e nas práticas sociais da cidade. Priorizamos então as 

praias de Ponta Negra e Redinha (no caso de Natal), mercados e/ou supermercados (em 

Natal e Macaíba), e o Parque das Dunas, em Natal, como os locais onde abordarmos as 

pessoas para participarem da pesquisa. De forma assistemática, também foram 

incluídos, no levantamento, dados de quatorze pessoas de Fernando Pedrosa, Mossoró e 

Parnamirim. Ocorreu ainda de alguns questionários serem aplicados em ambiente da 

UFRN, contudo, numa situação envolvendo atividade com ampla participação de 

público externo, em que foram feitas observações ao telescópio associadas a rodas de 

conversa, por ocasião da oposição de Saturno (maio de 2014). Tratava-se, nesse caso, de 

situação com público potencialmente semelhante ao que encontraremos em parte de 

nossas sessões voltadas para público geral.  

Os colaboradores da pesquisa dividiram-se entre os locais indicados acima para 

a aplicação do questionário, o que em geral ocorreu num dia de fim de semana, no 

período de abril a junho de 2014, conforme a conveniência. A definição dos 

participantes ocorria através de uma aproximação do pesquisador junto a determinado 

grupo ou indivíduo, seguido de uma apresentação breve de si mesmo e dos motivos da 

pesquisa, e de uma consulta sobre a disponibilidade de alguém do grupo para participar. 

Na apresentação, informava-se que o pesquisador estava envolvido em atividades de 

ensino de Ciências, mais especificamente de Astronomia, sobre o Sol, e que gostaria de 
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saber o que as pessoas de modo geral pensam, bem como coisas que elas gostariam de 

conhecer, sobre aquele assunto. As informações seriam usadas no planejamento de 

atividades futuras.  

Uma vez que alguém do grupo (uma a duas pessoas) confirmasse sua 

disponibilidade, podia escolher entre preencher o questionário ou responder oralmente 

às questões, para que o pesquisador tomasse nota. A grande maioria preferiu preencher 

o questionário. Após a abordagem de cada grupo, partia-se para o contato com um 

próximo, tentando observar sempre a inclusão de características diversas entre os 

participantes, tais como faixa etária e sexo. Ao término da aplicação obtivemos um total 

de 84 questionários. 

 

4.1.3 Sobre a análise dos dados 

Apesar de o questionário ser composto por 7 questões optamos por analisar 

inicialmente 4 dessas questões, conforme apresentaremos adiante: “O que é o Sol para 

você?”; “Qual a importância do Sol no seu dia a dia?”; “Quais os fatores positivos e 

negativos do Sol?” e “O que você gostaria de saber sobre o Sol?”.  

O tratamento dos dados fez uso de etapas usualmente seguidas na análise 

qualitativa, conforme sistematizado por teóricos da análise de conteúdo (BARDIN, 

2011).  

Numa etapa inicial (previamente à análise) foi feita a leitura flutuante dos 

questionários respondidos, adotando-se como corpus a totalidade dos mesmos. Os 

questionários e suas respectivas respostas foram registrados em formato digital, em 

planilhas de dados, a fim de serem partilhados e trabalhados posteriormente por toda a 

equipe de pesquisadores.  

Após a leitura flutuante, nas primeiras leituras feitas de forma coletiva, 

utilizando-se um subconjunto de doze questionários, definiu-se como unidade de análise 

a resposta a cada questão do questionário. Cada questão foi analisada separadamente 

por 2 pesquisadores, de início, extraindo-se das mesmas palavras e resumos de frases 

(pelo sentido que expressavam) de natureza distinta, que levaram à proposição de 

categorias específicas para informar a natureza da resposta. Essas categorias não foram 

predefinidas, mas formuladas a partir dos dados e passaram por algumas etapas de 

reformulação, conforme as respostas iam sendo desmembradas e analisadas. Em caso de 
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dúvida quanto a classificação de alguma resposta, os 2 analisadores levavam a discussão 

para grupo maior.  

Durante o processo de categorização surgiram diferentes categorias para cada 

questão, contudo após discussão com o grupo optamos por utilizar o mesmo conjunto de 

categorias para a análise das 4 questões. Essa escolha foi motivada ao percebermos que 

em diferentes questões aparecem respostas que remetem a uma mesma categoria, como 

por exemplo, notamos que as pessoas dizem o que é o Sol não só na primeira questão, 

mas também ao falar sobre sua importância ou que elas falam sobre como o Sol nos 

influencia ao responderem 2 questões diferentes. Nesse processo de reconfiguração, a 

análise conjunta das categorias sugeridas pelas respostas a diferentes questões foi um 

guia para uma síntese dos dados no conjunto de categorias explicitado adiante, na 

discussão dos resultados, no Quadro 2. 

É importante destacar aqui que embora tenhamos construído as categorias a 

partir dos dados, um “olhar” para os dados nunca é neutro, e faz uso de referências 

prévias que o pesquisador traz consigo. Na presente análise, naturalmente, o olhar da 

Astronomia para o Sol e categorias científicas no estudo do mesmo fizeram parte, em 

alguma medida, da sistematização que emergiu para nós da leitura e fragmentação dos 

dados.  

4.1.4 Discussão das respostas do questionário 

O questionário foi elaborado com o objetivo de identificar as motivações e 

conhecimentos prévios do público sobre o Sol. Assim, consideramos que tanto as ideias 

como os questionamentos dos participantes podem ser vistos como fazendo referência 

as categorias listadas no Quadro 2.  

Quadro 2 – Sistematização das respostas do questionário em categorias 

CATEGORIAS SUNCATEGORIAS 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

O QUE 

DESEJAM 

SABER 

O 

que é 

o Sol 

Importância 

do Sol 

Efeitos  Curiosidades 

positivos negativos 

O QUE É 

Fonte de energía 12 09 06 00 05 

Remete a 

características físicas 

(temperatura; 

18 00 00 00 20 
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tamanho; cor...) 

Remete a uma 

definição astronômica 

(estrela, planeta,...) 

41 00 00 00 02 

O QUE FAZ 
Ilumina 21 17 11 00 00 

Aquece 06 00 11 10 10 

O QUE 

INFLUENCIA 

A vida 19 20 23 00 05 

Na saúde 02 15 14 39 02 

No trabalho  00 09 01 00 00 

No clima//estações 01 01 03 04 00 

Fator emocional 9 9 05 00 00 

SUA 

DINAMICA  

Fenômenos solares 

(explosões coronais, 

...) 

00 00 00 02 03 

Ciclo de vida  03 00 00 00 11 

LOCALIZAÇÃO 

ASTRONÔMICA 

 08 00 00 00 03 

OUTROS  03 04 00 8 11 

NÃO 

RESPONDEU 

 01 07 14 26 22 

 

Esse quadro geral (Quadro 1) mostra a classificação das respostas às questões, 

de acordo com as categorias que foram emergindo durante a análise dos questionários. 

A seguir discutimos cada uma dessas categorias desmembrando-as para melhor 

visualização das respostas. Primeiro sistematizamos os conhecimentos prévios que as 

pessoas demonstraram ter sobre o Sol e em seguida abordamos o que elas desejam saber 

sobre o Sol. 

Categoria 1: O que é o Sol 

Nesta categoria foram sistematizadas as respostas que tratam sobre a natureza do 

Sol, as quais podem remeter a uma definição ou as suas características físicas. 

Dos conhecimentos prévios 

Ao observar a Tabela 1 percebemos que a maioria das respostas inseridas nesta 

categoria remete a uma definição astronômica (41), tais como estrela e planeta. Ao 
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definir o Sol muitas pessoas disseram que ele é uma estrela (36), apesar disso não 

podemos afirmar que elas saibam o que é uma estrela em profundidade. Esse fato pode 

ser percebido pela fala de Q45, que deseja saber: “Si [Se] ele é realmente uma estrela 

ou não [...]” (Tabela 2). Sobre essa falta de compreensão a respeito da real natureza do 

Sol, Leite (2002, p. 70) comenta que, “apesar da afirmação de que o Sol é uma estrela, 

isto não é compreendido, pois as representações dos mesmos são frequentemente 

distintas, não havendo nenhum elemento que proporcione a relação” Neste sentido, 

mesmo com a grande frequência de aparição desse termo notamos que algumas pessoas 

não sabem se o Sol é uma estrela e/ou se sabem ainda não estão seguras quanto a isso. 

Tabela 1 - Respostas que tratam sobre a natureza do Sol 

Tipo de resposta Respostas Quantidade 

Remete a uma definição 

astronômica 

O Sol é uma estrela 36 

O Sol é um planeta 3 

O Sol é uma estrela anã 1 

O Sol é um astro 1 

 

 

Características físicas 

Bola de fogo 5 

Maior estrela do sistema solar 1 

Maior estrela do universo 3 

Maior estrela da galáxia 3 

Estrela que em relação às outras é 

pequena 

1 

Grande e amarela 1 

Outras definições 
O Sol é vida 2 

O Sol é luz 1 

Fonte de energía 27 

  

Nota-se ainda que poucas pessoas, apenas 3, definem o Sol como um planeta, 

havendo assim uma confusão entre os conceitos de estrela e planeta. Percebemos que 

um bom número de pessoas (27) define o Sol como sendo uma fonte de energia. Como 

exemplo, citamos Q42 que diz: “O sol é para mim fonte de energia [...]”. Nessa fala, 

assim como na maioria, não é especificado como essa energia é produzida, contudo 

muitas respostas citam qual a sua finalidade, dentre as quais se destaca a manutenção da 
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vida na Terra, como no seguinte trecho da fala de Q15: “[...] É o centro do sistema 

solar e responsável pela emissão de energia necessária para haver vida na Terra [...]”.  

 Nota-se que há respostas nas quais o Sol é caracterizado de acordo com sua 

composição (5), seu tamanho (8) e sua cor (1). As repostas que se referem à composição 

do Sol o caracterizam como uma bola de fogo, sugerindo assim que ele é composto de 

fogo. Este resultado foi bem próximo ao obtido por Aroca (2009) e Aroca & Silva 

(2011) ao analisar concepções prévias de alunos do ensino fundamental e do ensino 

médio a cerca do Sol. Os alunos do ensino fundamental e médio concebiam o Sol 

formado por lava e magma, sendo que estes últimos também acreditavam na existência 

de vulcões na superfície solar. Para Iachel (2011, p. 15), é provável que “tal concepção 

possa ser proveniente de nossa percepção, pois somos capazes de sentir o calor emanado 

pelo Sol e o relacionamos ao fogo”. Acreditamos que essa percepção também pode ser 

reforçada pela tentativa de explicar a composição do Sol a partir de algo que faz parte 

do nosso cotidiano, bem como pela coloração do Sol que lembra o fogo. 

Além disso, outras falas remetem ao tamanho do Sol ao caracterizá-lo como a 

maior estrela do sistema solar, da via láctea ou do universo. Sobre esse pensamento do 

Sol ser maior que as demais estrelas, Aroca (2009, p 72) considera que, “esta concepção 

provavelmente advém de achar que as estrelas no céu estão a aproximadamente a 

mesma distancia que o Sol da Terra.”. Neste sentido, essa percepção pode ser atribuída 

a uma falta de noção de espacialidade no universo. Observamos que apenas uma pessoa 

reconhece que o Sol não é uma estrela de grande porte se comparada com outras.  

Das curiosidades 

 Esta categoria foi a mais contemplada quanto às curiosidades que as pessoas 

disseram ter sobre o Sol, principalmente sobre as suas características físicas, como 

podemos observar na Tabela 2. 

Tabela 2 - Curiosidades sobre a natureza do Sol 

Tipos de respostas  Respostas Quantidade 

Fonte de energía Qual a sua fonte de energia 5 

Características físicas 

Se é uma estrela 3 

Por que é quente 2 

Qual a sua temperatura 5 
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Qual o seu estado físico 1 

Como o Sol é por dentro  1 

De que é composto 2 

Qual é a sua cor 1 

Qual o seu tamanho 3 

Por que é grande 1 

Qual é a sua massa 1 

Como a sua massa é 

calculada 

1 

  

 Apesar de definirem o Sol das mais variadas formas, vinte e sete pessoas 

demonstraram ter curiosidade sobre aspectos fundamentais da sua natureza, como sua 

composição, tamanho, massa, cor e temperatura. É interessante notar que existem 

questões de cunho quantitativo, como a pergunta feita por Q37: “Saber a temperatura 

exata em superfície” e outras que demonstram interesse em saber informações de forma 

mais aprofundada sobre essas características, como a de Q43: “Por que ele é tão 

quente?”. Logo, percebemos que há pessoas interessadas em saber apenas a informação 

quantitativa, enquanto outras demonstraram interesse em conhecer alguns processos de 

forma mais aprofundada. 

Nota-se que há alguns questionamentos sobre a fonte de energia do Sol, mesmo 

que de forma indireta. Geralmente, essas questões fazem referência à como o Sol se 

mantém, ou seja, como ele continua em atividade; porque ele é quente e porque brilha. 

Nesse sentido, entendemos que, mesmo caracterizando o Sol como fonte de energia, é 

possível que muitos não saibam ou não compreendam o processo pelo qual essa energia 

é produzida. 

Categoria 2: O que faz 

 Essa categoria refere-se a ações do Sol, dentre as quais destacamos a de iluminar 

e aquecer. 
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Dos conhecimentos prévios 

Tabela 3- Respostas que remetem a ações do Sol 

Tipo de resposta Resposta Quantidade 

Ilumina 

O dia  16 

Nossa vida 5 

Nosso planeta 6 

Produz luz 20 

Aquece 

Nos aquece 8 

Produz calor 11 

Aquece a Terra 3 

Não deixa a casa úmida 1 

Seca a roupa 1 

Mantém a temperatura 

agradável 

1 

 

 Percebemos que a maioria das repostas afirmam que o Sol produz luz e calor. No 

que se refere à ação de iluminar, 17 respostas citam a formação do dia, como Q47: “ele 

[o Sol] clareia o dia”. As outras respostas (11) relacionam a ação de iluminar com suas 

vidas ou com o planeta, como nas seguintes falas de Q8 e Q70, respectivamente: “É a 

luz que ilumina nossa vida.” e “É uma estrela que ilumina o planeta.”. Algumas 

respostas relacionam o fato do Sol ser uma estrela com a ação de iluminar e/ou produzir 

luz, mas não citam de que forma ele produz essa luz. Contudo, isso pode demonstrar um 

conhecimento um pouco mais profundo do conceito de estrela. 

 Quando se referem ao aquecimento provocado pelo Sol são citados poucos 

exemplos do dia-a-dia, como por exemplo, secar a roupa e não deixar a casa úmida. A 

maioria das respostas desse grupo refere-se de forma superficial ao aquecimento 

provocado pelo Sol, como podemos observar nas respostas dadas por Q68, Q61 e Q19, 

respectivamente: “O sol é uma estrela que aquece a Terra”; “[O Sol] Deixa quente.”; 

“[...] aquecer o frio”. As duas últimas respostas foram citadas ao falar sobre a 

importância do Sol. 
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Das curiosidades 

Nesta categoria foi contemplada com apenas uma curiosidade, que se refere ao 

porquê de a noite ser escura. Essa curiosidade pode estar relacionada à falta de 

entendimento sobre a formação do dia e da noite. 

Tabela 4 - Curiosidade sobre formação do dia e da noite 

Tipo de resposta Resposta Quantidade 

Iluminação 
Porque de noite fica 

escuro 

1 

 

Categoria 3: O que influencia 

 Dentre as respostas dos questionários encontramos um grupo que se refere a 

tipos ou formas de influência do Sol seja sobre nós, de forma individual, ou sobre o 

planeta em geral. Encontramos respostas que citam essa influência em relação à vida, ao 

trabalho, saúde, ao clima e estações.  

Dos conhecimentos prévios 

  Dentre as influências citadas a que mais se destaca é a exercida sobre a vida, 

como explicitado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Respostas sobre a influência do Sol na Terra 

Tipo de resposta Respostas  Quantidade 

A vida 

Permite que a vida exista 

na terra 

36 

Sobrevivência das plantas/ 

fotossíntese 

7 

Ilumina nossa vida 1 

Importante para a vida 1 

Agricultura 6 

Lazer 1 

Meio ambiente 1 
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Pecuária/animais  1 

Na saúde 

Fonte de saúde 2 

Pode causar câncer de pele 14 

Pode causar doenças 4 

Causar mal a corpo/pele 7 

Envelhecimento precoce da 

pele 

4 

Fornece vitamina D 10 

Fortalecer os seres 1 

Fundamental para as 

funções vitais 

1 

No trabalho 

É importante para o meu 

trabalho 

2 

Dá disposição para o 

trabalho 

1 

Ajuda a vender as coisas 2 

Ajuda na movimentação de 

clientes 

1 

Turismo 1 

Clima// estações 

Define as estações 2 

Mantêm o clima agradável 3 

Causa Secas 2 

Pode aquecer demais a 

Terra 

4 

Efeito estufa/ camada de 

ozônio 

2 

Fatores subjetivos 

 

Alegria ou tristeza/ 

Felicidade 

9 

Transmite energia boa 3 

Cor 1 
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Beleza 2 

Fonte de coragem 1 

 

 A questão que mais apresenta essa categoria como resposta é a que pergunta 

sobre a importância do Sol e obteve respostas do tipo (Q9, Q12 e Q21): “A importância 

do Sol do meu dia-a-dia está diretamente ligada a vida”; “Permite que a vida exista na 

terra” e “é como se fosse... uma vida, sem o Sol não tem nada.”. A partir dessas 

respostas inferimos que as pessoas compreendem, de certa forma, que a nossa vida está 

ligada ao Sol nas suas atividades diárias ou como condição necessária para existência da 

vida no planeta. Outras falas ainda destacam sua importância para o processo de 

fotossíntese, aqui tomamos como exemplo a fala de Q35: “Devido ao sol as plantas 

realizam fotossíntese, com isso oxigênio para os seres vivos”. 

 Outro fator que obteve destaque foi a relação Sol-saúde. Nessa relação 

percebemos a preocupação quanto ao fato de o Sol poder causar câncer de pele, como 

na resposta de Q9: “[...]a ação do Sol sobre o planeta Terra trás alguns efeitos que 

podem ser considerados como pontos negativos, um deles é o aumento do câncer de 

pele, devido a exposição aos raios solares.”. Essas respostas que se referem ao Sol 

como a causa do câncer de pele foram, em sua maioria, citadas quando se questionou 

sobre os aspectos negativos do Sol. Outro fator em destaque foi a produção de vitamina 

D, que é estimulada pela exposição aos raios solares, esse tipo de consideração foi feita 

por Q53 e Q40, respectivamente: “Muita, o que seriamos sem ele? e a vitamina D?”; 

“[...]Efeitos positivos, temos como a vitamina D, a mesma absorvemos ao tomamos 

banho de sol.[...]. Em algumas falas a produção de vitamina D é citada como o aspecto 

positivo do Sol e exerce uma relação antagônica com o câncer de pele, como 

observamos na resposta de Q31 “Exposição excessiva ao Sol causa câncer de pele e o 

benefício é a produção da vitamina d  para a saúde já que o organismo não produz”. 

 Poucas pessoas demonstraram preocupação com questões climáticas, mas 

algumas falaram sobre o aquecimento e a seca (Q31 e Q39): “[...] pode ficar quente 

demais e derreter as calotas polares.”; “Traz a luz e muita felicidade, negativos sol 

pode trazer muita seca junto com ele a fome.”. Como a mídia sempre aborda temas 

ligados ao aquecimento global, esperava-se uma maior frequência de respostas ligada a 

essa temática. Outro tema pouco citado foi a seca, mesmo fazendo parte da vida de 
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muitas pessoas no nosso estado. As poucas falas sobre questões climáticas podem ser 

atribuídas ao formato das perguntas do questionário que estavam focadas no Sol, fato 

que não restringiu os tipos de respostas, mas deixou pouca abertura para esse tipo de 

discussão. 

Nesta categoria apareceram respostas que relacionam o Sol com o trabalho, 

mostrando que essas pessoas reconhecem a importância do Sol em suas atividades 

diárias (Q80 e Q23): “Eu trabalho na praia. Em dias nublados a movimentação de 

clientes é muito menor.”; “[O Sol é importante] para o meu trabalho”. Estas falas 

fazem referência a trabalhos no campo ou na praia. 

A categoria que engloba as respostas ligadas a subjetividade foi de certa forma 

inesperada como resultado da pesquisa. A partir dessas repostas percebemos que 

algumas pessoas mantêm uma relação mais intima com o Sol, atribuindo a ele inclusive 

seu estado de ânimo, como por exemplo, Q42: “É um astro, fonte de energia e de vida. 

Amo o Sol. Sou movida pelo sol, seu calor e o astral solar.”. Essa percepção é 

importante, pois pode demonstrar um pensamento de pertencimento ao cosmos, ou seja, 

que somos parte desse universo e estamos intimamente ligados a ele. Uma pessoa (Q39) 

ainda demonstrou em sua fala a relação de amor e ódio que o nordestino tem com o Sol: 

“O sol é alegria de um e a tristeza de outros.” O mesmo Sol que é visto como 

importante para a agricultura é tido como culpado pela seca que maltrata o sertão. 

Das curiosidades 

As curiosidades citadas pelos participantes da pesquisa nesta categoria 

contemplam a relação vida-Sol e a influência do Sol no clima (Tabela 6).  

Duas pessoas demonstraram curiosidade em saber como seria a vida sem o Sol, 

o que pode demonstrar o pensamento de que a vida na Terra não depende diretamente 

do Sol. Além disso, perguntaram (2) se existe vida no Sol, o que foi algo inesperado 

para nós, visto que apenas uma pessoa perguntou sobre a possibilidade de haver vida em 

outro planeta, apesar de sempre ser noticiado sobre a procura de planetas habitáveis nos 

diversos meios de comunicação.  
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Tabela 6 – Curiosidades sobre as influências do Sol na Terra 

Tipos de respostas  Respostas Quantidad

e 

A vida 

Se existe vida no Sol 2 

Como seria a vida sem o Sol 2 

Se é a única estrela com um planeta 

habitado 

1 

Clima//estações 

O quanto aquece o planeta ao ano 1 

Se vai diminuir sua intensidade no 

Brasil 

1 

Porque aquece diferente 1 

Se pode esquentar mais 1 

Porque sentimos que está mais quente a 

cada dia 

1 

 

Categoria 4: Sua dinâmica 

 Nesta categoria foram agrupadas as respostas que remetem aos fenômenos do 

Sol, tais como flare, ejeção de massa coronal e vento solar. Também foram 

consideradas questões que remetem a ideia de que o Sol tem um ciclo de vida. 

Dos conhecimentos prévios 

Notamos que poucas pessoas citaram em suas repostas os fenômenos solares, 

visto que somente o vento solar foi contemplado pelas respostas dadas por Q70 e Q13, 

respectivamente: “Como já citei, pode trazer benefícios e malefícios com relação a 

vida. Não só as ondas além do espectro visível, mas também os ventos solares com 

relação ao magnetismo terrestre.” e “Já citei os positivos. Negativos: ventos solares 

[...]”. No último caso o vento solar foi citado como sendo prejudicial à Terra. 

Poucos participantes (3) deram respostas sobre o ciclo de vida do Sol e estes 

apenas citaram que o Sol tem tempo de vida limitado, como por exemplo Q33: “Uma 

estrela. Sei que vai morrer um dia.” 
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Tabela 7 – Respostas que contemplam fenômenos celestes 

Tipo de resposta Resposta Quantidade 

Fenômenos solares Vento solar 2 

Ciclo de vida do Sol 

Estrela com tempo de vida 

limitado 

1 

Vai morrer um dia 2 

 

 As respostas dessa categoria foram apenas cinco dentre um total de 84 

questionários aplicados. Provavelmente os participantes da pesquisa não sabem sobre a 

dinâmica solar e como acontece a interação Terra-Sol. Um dos fatores que pode 

dificultar o entendimento desse tema, por parte da população leiga, pode ser atribuído á 

complexidade dos conceitos necessários para compreender esses fenômenos.  

Das curiosidades 

Nas curiosidades surgiram 16 respostas que contemplam a dinâmica solar 

(Tabela 8), em relação ao seu ciclo de vida e aos fenômenos solares. 

Tabela 8 – Curiosidades sobre os fenômenos solares. 

Tipos de respostas  Respostas Quantidad

e 

Ciclo de vida 

Qual o seu tempo de existência 5 

Como surgiu 3 

Se um dia vai morrer 2 

Se ele pode explodir 1 

Fenômenos solares 

 

 

 

Por que existem as manchas solares 1 

Relação da Terra com os ventos solares 1 

Se um dia ele vai bater na Terra 1 

O tamanho de uma ejeção de massa 

coronal 

1 

Se é possível visualizar uma ejeção de 

massa coronal 

1 

Saber mais sobre as auroras 1 

   

Algumas pessoas (11) demostraram interesse em saber mais sobre o ciclo de 

vida do Sol, fazendo perguntas sobre sua origem, seu fim e seu tempo de vida. Talvez a 
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curiosidade sobre esse tema aumente pelo fato de se pensar a vida na Terra 

condicionada à existência do Sol, como apontado na análise das questões anteriores. 

Percebemos que apenas 5 pessoas fizeram questionamentos sobre a dinâmica 

solar. Nota-se que a baixa frequência de aparição dessa temática se repetiu em todas as 

perguntas do questionário. Pode ser que a maioria das pessoas não conheçam ou não 

saibam sobre a dinâmica solar e/ou pensam que essa dinâmica não pode interferir em 

nossas vidas. 

Categoria 5: Localização astronômica 

 Esta categoria surgiu ao percebermos que algumas pessoas traziam informações 

sobre a localização do Sol em suas respostas. 

Dos conhecimentos prévios 

 Dentre todos os participantes, algumas pessoas (7) trazem informações sobre a 

localização do Sol em suas respostas. Apenas 5 pessoas demonstraram saber que o Sol é 

uma estrela localizada no sistema solar, mesmo assim suas falas reforçam a ideia de que 

existem outras estrelas no sistema solar, além do Sol, como a resposta dada por Q9: 

“[...] O Sol pode ser caracterizado como a principal estrela do nosso sistema solar, 

todos os planetas desse sistema orbitam ao seu redor.”. AROCA & SILVA (2011) 

encontraram um resultado semelhante a este ao pesquisar as concepções de alunos do 

ensino fundamental sobre o Sol. Para as autoras, tal concepção pode ser reforçada pelas 

imagens contidas em livros didáticos (LEITE; HOUSOME, 2005; LANGH; NARDI, 

2007), que trazem uma representação do sistema do solar com as estrelas, representadas 

como pequenos pontos, de plano de fundo.  

Tabela 9 – Respostas sobre localização do Sol 

Tipo de respostas Resposta  Quantidade 

Localização 

Centro do sistema solar 3 

Centro da via láctea 1 

Via láctea 3 

Sistema solar 2 
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Nota-se ainda que 3 pessoas localizaram o Sol na Via láctea, como o Q80: 

“Maior estrela da vida láctea”. Outras 2 pessoas citaram que o Sol é o centro do 

sistema solar ou da Via láctea. 

Das curiosidades 

Quanto às curiosidades, essa categoria foi contemplada apenas por uma pessoa, 

que gostaria de saber qual a distância entre o Sol e a Terra (Tabela 10). 

Tabela 10 – Curiosidade sobre a localização do Sol 

Tipos de respostas  Respostas Quantidade 

Localização Qual sua distância até a Terra 1 

 

Categoria 6: outros aspectos isolados 

 Durante a classificação surgiram respostas que não se enquadravam nas demais 

categorias propostas, tais respostas foram aqui agrupadas. 

Dos conhecimentos prévios 

Podemos notar (Tabela 11) que apenas 2 pessoas apresentam respostas nas quais 

afirmam que o Sol tem caráter divino. Essas respostas se assemelham a ideias existentes 

desde a antiguidade, nas quais o homem, em diferentes culturas, via os astros como 

deuses. 

Tabela 11 – Respostas com temáticas variadas 

Tipos de respostas  Respostas Quantidade 

Outros 

Natureza divina 2 

Começo de um novo dia 1 

Referência do tempo 1 

Diferenciar dia e noite 2 

Marca minha jornada diária 1 

O Sol não traz malefícios e 

quando isso acontece a 

reponsabilidade é do 

homem 

1 

Sol de mais prejudica 1 
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Radiação 1 

Causa catástrofes 2 

Descongelar as geleiras 1 

 

 Surgiu ainda 1 resposta na qual se afirma que o Sol não traz malefícios, pois a 

culpa é do homem. Neste sentido, os malefícios que são atribuídos ao Sol, na verdade, 

são causados pela ação do homem no ambiente. Essa é uma visão bem interessante visto 

que aqui no nordeste há uma alta incidência de raios solares durante a maior parte do 

ano, sendo atribuída a ele a causa de secas e problemas de saúde. Já outras respostas (2) 

citam que o Sol pode causar catástrofes e inclusive acabar com a Terra, contudo não 

entram em detalhes quanto a esses possíveis acontecimentos. 

Das curiosidades 

 Algumas pessoas indagaram sobre temas que também não se encaixam nas 

categorias anteriores e estão listados a seguir (ver Tabela 12). Curiosamente, nota-se 

que duas pessoas se questionam sobre o quão próximo o homem já chegou do Sol, 

indicando uma possibilidade de se chegar próximo do nosso astro rei. Outra pessoa se 

questiona sobre o que pode acontecer se um pedaço do Sol cair no nosso planeta e 

pergunta em que isso implicaria. Na nossa interpretação, essa pergunta pode demonstrar 

que a pessoa pensa no Sol como algo sólido que pode desprender algum pedaço. Outro 

ponto interessante é a pessoa pensar que um pedaço do Sol pode cair, mas não o Sol por 

completo.  

 Houve o questionamento sobre a comprovação científica dos malefícios do Sol, 

demostrando que há pessoas duvidando dos discursos nos quais o Sol é tido como causa 

de secas e doenças. 

Apenas uma pessoa perguntou sobre a possibilidade de se olhar diretamente para 

o Sol. Nas outras questões essa informação não foi citada nenhuma vez, fato que pode 

indicar a falta desse conhecimento importante, uma vez que olhar diretamente para o 

Sol pode levar a cegueira. 
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Tabela 12: Curiosidades com temáticas variadas 

Tipos de respostas  Respostas Quantidade 

OUTROS 

Se um pedaço dele pode cair na Terra 1 

Se ele se põe na mesma hora em todos os 

lugares 

1 

Se pode olhar para o Sol 1 

Se existe comprovação científica dos 

malefícios do Sol 

1 

Quão próximo o homem já chegou do Sol 2 

Se queima 1 

Como o Sol se segura no céu 1 

 

Alguns comentários 

Essa discussão nos ajuda quanto as escolhas e cuidados que devem ser tomados 

no processo se composição da sessão. Essas informações podem ser utilizadas como 

ponto de partida para a explicação de alguns conceitos e fenômenos ou como indicação 

do que eles gostariam de saber. É importante destacar que nosso objetivo não é o de 

analisar concepções alternativas e sim saber o que as pessoas sabem ou pensam sobre o 

Sol, seja de cunho científico ou não.  

A análise desenvolvida tinha o objetivo de obter um olhar para ideias e questões 

apresentadas pela população que tipicamente encontraremos em nossas atividades com 

um planetário itinerante, na apresentação de sessão sobre “Interação Terra-Sol” voltada 

para um público geral.  

A associação do Sol com luz, calor, sua importância para a vida, sua relação com 

a saúde, fazem parte dos saberes mais citados entre os participantes. Entre as perguntas 

que trazem, destacam-se as ligadas à capacidade de aquecimento do Sol, ou seja, por 

que é tão quente, por que parece aumentar a temperatura a cada dia, o quanto pode vir a 

aquecer mais, entre outras. Além dessas ideias, algo a ser considerado igualmente em 

nossas sessões são as lacunas ligadas a fenômenos associados ao magnetismo solar, bem 

como ao processo de produção de energia pelo Sol, raramente mencionados. 

Os resultados nos surpreenderam, pois esperávamos maior menção a questões 

ligadas ao clima, e questionamentos em torno do Sol. É preciso desenvolver estudos 
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com maior quantidade de pessoas naqueles locais, a fim de nos certificarmos de que 

essas lacunas são recorrentes, além de analisar as respostas relativas a fontes de 

informações sobre o Sol, para os participantes. Mas a princípio, nossa hipótese é de que 

o alto número de participantes sem questionamentos não expressa mero desinteresse 

pelo tema, mas a ausência de contato com informações sobre o Sol, o que deve ser 

revertido através da popularização da Astronomia. Na produção da sessão, assumimos a 

hipótese de lacunas de informações, particularmente no que concerne aos fenômenos 

ligados ao seu magnetismo solar. 

4.2 O SOL NOS CORDÉIS 

 Uma das etapas para a construção da sessão de planetário proposta por nós foi a 

análise de manifestações culturais populares da nossa região, acerca do Sol. No caso, 

escolhemos como fonte para a busca dessas manifestações a literatura de cordel. 

 Uma caracterização inicial da literatura de cordel pode ser vista em Medeiros e 

Agra (2010): 

A literatura de cordel é uma poesia folclórica e popular com 

raízes no Nordeste do Brasil. Consiste, basicamente, em longos 

poemas narrativos, chamados “romances” ou “histórias”, 

impressos em folhetins ou panfletos de 32 ou, raramente, 64 

páginas, que falam de amores, sofrimentos ou aventuras, num 

discurso heroico de ficção. (MEDEIROS; AGRA, 2010, p. 5) 

 Esse tipo de cordel – que narram “romances” ou “histórias” – é conhecido como 

tradicional e foi perdendo força com o passar do tempo, competindo com a TV e outras 

mídias na zona rural. De acordo com Medeiros e Agra (2010), essa literatura teve que se 

reinventar surgindo assim um movimento conhecido como “novo cordel”. O 

“movimento novo cordel” tem procurado “novos públicos e diversificado os conteúdos 

abordados, inclusive, assuntos até então típicos da escola” (MEDEIROS; AGRA, 2010, 

p. 5). Esses novos temas incluem, entre outros, a astronomia.  

  O cordel foi um dos elementos pesquisados para se saber sobre como o Sol é 

visto no imaginário popular aqui do Rio Grande do Norte. 

 A procura por essa literatura foi realizada de forma assistemática na internet e 

em locais que vendem cordel na cidade de Natal. Infelizmente, foram encontrados 

apenas 3 cordéis que citam o Sol mas cada um trás uma abordagem diferente. Destes 3, 

apenas 1 foi localizado na internet. 
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Cordel “Pôr do sol”:  

 O primeiro cordel tem por título “Pôr do sol” e foi localizado num blog de uma 

cidade do interior do estado, chamada Umarizal. Nesse cordel o autor descreve a sua 

percepção do pôr e do nascer do Sol e logo no início ele cita a rotação da Terra como a 

causa do dia e da noite:  

“Quando o globo completa a transição 

Deus faz festa de cores lá no céu 

com mil anjos pintando, sem pincel 

o mais lindo retrato do sertão. 

 

Mais a frente o nascer do Sol é descrito e associado ao inicio do dia e ao 

desaparecimento do céu estrelado: 

“Noutro dia o sol nasce aquebrantado 

pela brisa gelosa da matina 

e pouco a pouco o infinito abre a cortina 

da janela do mundo iluminado. 

Vai-se a noite e o céu todo estrelado 

chega a luz da manhã, e a fantasia 

de esperar ver de novo a poesia 

quando tudo se pinta novamente” 

 

Nos outros versos o autor utiliza características do sertão, como o aboio1, o 

carreiro2 e o candeeiro,3 e também a geografia da sua cidade que é cercada por serras 

para descrever o Pôr do Sol:  

“No silêncio do mundo Deus escuta 

o astro rei apagando o candeeiro 

e o aboio sentido do carreiro 

faz o Sol ir dormir, atrás da gruta.” 

 

Cordel “A camada de ozônio e o efeito estufa”: 

 Nesse cordel o autor trata sobre o aquecimento global e trás explicações sobre o 

que é o efeito estufa e a camada de ozônio. O Sol é citado em apenas um momento, 

quando o poeta se refere à radiação ultravioleta: 

“A radiação ultravioleta 

São as ondas luminosas 

Invisíveis ao olho humano 

São muito perigosas 

Emitidas pelo Sol 

                                                           
1 Aboio é um canto típico do Nordeste brasileiro, comum também no interior de Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Consiste em um canto sem palavras cantado 

pelos vaqueiros quando conduzem o gado pelas pastagens ou para o curral. 
2 Homem que conduz um carro de bois. 
3 Utensílio destinado a produzir luz, queimando óleo ou gás inflamável. 
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Radiação astuciosa” 

 

 Essa radiação é mostrada como sendo nociva aos seres vivos e como um dos 

fatores que contribuem para o aquecimento global. 

Cordel “O Sol de Catarina” 

 Esse cordel se assemelha aos cordéis ditos tradicionais, pois trata da história de 

romance entre Catarina, uma moça com câncer que gostava de escrever poesias, e o Sol. 

A seguir temos alguns trechos desse cordel: 

“Se inspirava na beleza 

Da dourada luz solar 

Mesmo sem plena noite fria 

Tinha o Sol para se encantar 

Par criar sua fantasia 
Na paixão se alimentar” 

“Seu poema insinuava 

Segredo bem resguardado 

Mistério que ela guardava 

Num cofre de cor dourado 

Nem ao Sol que tanto amava 

Era a ele confiado” 

 

“E o Sol que não sabia 

Do segredo da senhora 

No universo entristecia 

Ao fazer correr as “hora” 

Se acabava todo dia 

No horizonte ia-se embora” 

  

 Na sessão proposta iremos utilizar o cordel pôr do Sol em alguns momentos da 

sessão. Esses momentos serão o inicio onde será simulado o nascer do Sol e no final, 

momento do pôr do Sol. Esperamos que as pessoas se reconheçam na sessão e sintam 

sua cultura valorizada, além de favorecer seu envolvimento emocional na entrada mais 

“cognitiva” que a sessão irá fazer. 

4.3 O SOL NA ASTRONOMIA 

4.3.1 Astronomia cultural 

O homem sempre manteve os olhos voltados para o céu. Os astros foram 

constantemente observados durante toda a história da humanidade e dentre eles, o que 

ocupou lugar principal nas mais diversas culturas foi o Sol. Esse astro surge no 

horizonte leste e cruza o céu pondo-se no oeste, repetindo esse espetáculo todos os dias. 

Ele ainda muda lentamente o ponto do horizonte onde nasce e se põe, ao longo do ano, 

alterando, ao mesmo tempo, a altura da sua trajetória no céu. Essa dinâmica sempre 
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esteve relacionada com expressões sazonais características do ambiente, tais como 

períodos de chuva e de estiagem, e a época de predomínio de certas frutas, entre outros. 

Esse movimento aparente do Sol já era percebido desde muito tempo. Os índios 

Pueblo e Anasazi são exemplos de povos que utilizavam a observação do movimento 

aparente do Sol para saber a época do plantio e da colheita. Com este fim, eles 

observavam o período em que a luz do Sol penetrava numa caverna, coincidindo com o 

centro de uma cruz desenhada por eles próprios. Esse fato acontecia duas vezes ao ano, 

sempre 45 dias antes e 45 dias após o solstício de inverno no hemisfério norte 

(WEINER, 1988). Esses povos perceberam que “os ciclos da natureza são, em última 

instância, os ciclos diários e anuais do Sol” (KANTOR, 2009, p. 79). 

Além de relacionar o Sol com os ciclos da natureza, outros povos consideravam 

que este astro era uma divindade. Um exemplo disso são os Sumérios, os quais 

acreditavam que o Sol era um Deus e realizava sua trajetória pelo céu com o objetivo de 

proteger a Terra. Neste sentido, as pessoas projetavam no céu seus medos, angústias e 

esperanças, como se suas vidas e seus destinos estivessem diretamente ligados a 

dinâmica dos astros (KANTOR, 2009). 

Conhecer como as mais diversas culturas entendiam o céu e as suas dinâmicas 

nos leva a perceber que “Há tantos céus quanto culturas humanas” (JAFELICE, 2010, p. 

224), ou ainda, nas palavras de Kantor (2009, p. 121), que “o céu é sempre mais ou 

menos o mesmo, mas as perspectivas dos olhares não são, nem são os interesses”. Esse 

estudo do céu através de outras culturas contribui para ampliar a nossa visão de mundo 

e sermos mais tolerantes com as diferenças, visto que as culturas humanas são as mais 

diversas. 

Desse modo, pretendemos abordar essa relação das culturas mais antigas com o 

Sol, no início da sessão, com o objetivo de mostrar que os primeiros povos já percebiam 

que o Sol de alguma forma influenciava os ciclos do nosso planeta. 

4.3.2 Produção de energia 

A busca pelo entendimento de como o Sol produz sua energia vem de muito 

tempo e algumas concepções dos alunos até se assemelham com algumas ideias de 

cientistas, que tentaram entender como o Sol produz toda essa energia. As primeiras 

explicações para o brilho do Sol eram de que este astro, na verdade, era uma fogueira 

flutuando no espaço. Nesta perspectiva a produção de energia se daria por meio de 
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reações químicas.  

Hoje, sabemos que o Sol produz sua energia através de reações termonucleares. 

No núcleo do Sol, átomos de Hidrogênio se unem, formando átomos de Hélio por meio 

de um processo conhecido como fusão nuclear. Nesse processo, uma pequena 

quantidade de massa é transformada em uma quantidade de energia equivalente.  

O tema produção de energia do Sol é de fundamental importância para o 

entendimento da sua dinâmica e de como esse astro influencia nosso planeta Terra. 

Sabemos que para o entendimento desse processo é necessário a utilização de alguns 

conceitos físicos ou ideias um tanto quanto complexas tais como a concepção atômica 

da matéria, a ideia de fusão nuclear, ou a relação entre massa e energia. Entendemos que 

a transposição dessas ideias para uma forma que a população leiga possa entendê-las ou 

significá-las de forma apropriada é um dos desafios centrais, para nós, e o resultado 

dessa transposição – que encontra-se associada à definição da mensagem geral – é algo 

a ser observado durante o desenvolvimento das sessões. 

4.3.3. Interação Terra-Sol  

O Sol era visto como símbolo de perfeição por alguns filósofos gregos do século 

IV a.C.. Esse modelo de perfeição “tornou-se um dogma na Europa Medieval”. Logo, 

era impossível imaginar que o Sol teria na sua superfície manchas escuras e que era 

dinâmico ao ponto de ejetar sua própria massa pelo espaço (WEINER, 1988). 

De início, muitos estudiosos acreditavam que tais manchas não faziam parte da 

superfície do Sol, mas que seriam, ao invés disso, nuvens ou mesmo um planeta 

transitando na sua frente. Mesmo após as primeiras observações do Sol realizadas com 

telescópio, por Galileu Galileu e Thomas Harriot, ainda permanecia a dúvida sobre a 

real natureza dessas manchas escuras. De acordo com Weiner (1988, p. 215), “No 

estudo do Sol o telescópio não era tão útil como era de se esperar”, pois só com a 

observação não era possível explicar esse fenômeno. O entendimento das manchas 

solares está relacionado com o entendimento da produção de energia no Sol e do seu 

campo magnético. 

Hoje, sabemos que o Sol é dinâmico e que esta dinâmica se relaciona com as 

manchas em sua superfície. Essas manchas tem um ciclo de vida, elas nascem e 

morrem. Ao tentar observá-las podemos perceber que elas se movem na superfície solar, 

indicando que o Sol apresenta um movimento de rotação. 
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Entende-se hoje que esse movimento de rotação do Sol é responsável por causar 

nós em seu campo magnético, que são os locais onde esse campo é mais intenso. As 

manchas solares geralmente aparecem em pares e são formadas nestas regiões de maior 

intensidade do campo magnético. Isto acontece porque nestas regiões a matéria (plasma 

solar) fica presa ao campo, e para de circular entre a superfície solar e as regiões mais 

internas, e mais quentes, do Sol. Com isso, o calor que viria das camadas abaixo da 

superfície solar não consegue atingir, naquelas regiões, a superfície externa, e elas 

acabam se resfriando e “escurecendo”, originando as manchas, que seriam regiões da 

superfície do Sol mais frias (menos brilhantes) do que a vizinhança. As manchas solares 

são um dos aspectos mais fáceis de visualizar do Sol, visto que uma mancha de tamanho 

médio é do tamanho da Terra. 

Em 1843, após diversas observações, foi sugerido por Schwabe que as manchas 

solares apresentam um ciclo próximo de 11 anos. Durante esse tempo a quantidade de 

manchas no Sol varia entre máximos e mínimos. No início desse ciclo as manchas se 

concentram nas regiões tropicais, e no final do ciclo, as novas manchas surgem na 

região equatorial. Durante esse ciclo é o período onde o Sol está mais ativo, ou seja, é 

possível que ocorra uma maior quantidade de explosões na sua superfície. Essas 

explosões resultam da “liberação súbita de grandes quantidades de energia que aquece o 

plasma local e acelera partículas até energias altíssimas.” (SILVA, 2006, p.94) 

Esse fenômeno que acontece no Sol é conhecido como flare solar e lembra um 

flash de luz, o qual pode durar no máximo algumas horas. Algumas vezes, durante essas 

explosões o Sol ejeta parte de sua matéria para o espaço, é a chamada ejeção de massa 

coronal. Essa explosão expele partículas da parte mais externa do Sol.  

O Sol também emite continuamente um fluxo de partículas carregadas com 

velocidade supersônica, de forma constante, para o espaço, o chamado vento solar. Esse 

vento é composto por partículas carregadas e núcleos atômicos que escapam da coroa 

solar4. A suspeita da existência do vento solar surgiu com a observação de que a cauda 

dos cometas era direcionada em sentido contrário ao Sol, e não contrária ao movimento 

realizado pelo cometa. Em 1959, Eugene Parker sugeriu que esse comportamento era 

devido a esse vento que sai do Sol. As partículas ejetadas pelo vento solar fazem parte 

da região mais externa do Sol.  

                                                           
4 Atmosfera externa do Sol que é visível a olho nu somente durante um eclipse solar. 
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Todas essas atividades influenciam de diversas formas a vida no nosso planeta. 

Entre a Terra e o Sol existe uma área bastante turbulenta e dominada por essas 

partículas que são emitidas pelo Sol, essa área é denominada espaço interplanetário.  

No dia 1º de novembro de 1859, aconteceu algo inusitado em várias partes do 

mundo. Em vários lugares foi possível ver regiões com luzes coloridas no céu por toda a 

noite e do Canadá à Austrália os telégrafos enlouqueceram. A partir desse 

acontecimento tornou-se mais evidente a forma como o Sol pode interagir com o nosso 

planeta.  

As luzes vistas no céu nesta noite eram auroras. Essas luzes são o resultado da 

interação das partículas do Sol com o campo magnético terrestre. O vento solar é 

plasma, que transporta, através do espaço, partículas ionizadas oriundas da coroa solar. 

Essas partículas atingem o campo magnético terrestre e seguem em direção aos polos 

numa trajetória em espiral em torno das linhas de campo. As luzes surgem quando as 

partículas do plasma de origem solar se chocam com os átomos de nitrogênio e oxigênio 

existentes na alta atmosfera. (SILVA, 2006) 

Esses ventos causam essas lindas luzes no céu, mas também podem afetar os 

sistemas de telecomunicações, como no episódio narrado acima. Esses ventos também 

causam a chamada tempestade magnética, a qual pode alterar a órbita de satélites, 

prejudicando os sistemas de GPS, transmissões de TV e impedindo a realizações de 

chamadas telefônicas, entre outros. 

Desde as civilizações mais antigas já se percebia aspectos da influência do Sol 

no nosso planeta. Essa influência acontece de diversas formas e citamos apenas algumas 

delas. Os raios do Sol aquecem nosso planeta e desse aquecimento dependem quase 

todas as fontes energéticas que dispomos para nossas atividades, sendo a energia 

geotérmica e a nuclear as únicas exceções. Nossa alimentação provém do Sol, através 

do processo de fotossíntese. Ele é responsável pelas estações no nosso planeta. De 

acordo com uma projeção idealizada por Weiner (1988, p.244): “Se o Sol apagasse, toda 

a água existente em nosso planeta congelaria; os sete mares se transformariam em 

blocos de gelo com quilômetros de espessura. A própria atmosfera se tornaria líquida e 

se acumularia em mares rasos, charcos e poças, na Terra negra e gelada.”. 

 Na sessão Viagem ao Sol pretendemos desenvolver uma mensagem geral que 

remeta à ideia de que o Sol é dinâmico e sua atividade nos afeta direta e indiretamente, 
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através da exploração dos fenômenos citados acima. 

 

4.4 A SESSÃO “VIAGEM AO SOL” 

 A sessão proposta foi desenvolvida com o objetivo de transmitir uma mensagem, 

que foi desmembrada em núcleos de informação. Essa organização nos auxiliou, em 

alguns momentos, como na definição dos conceitos a serem tratados e no cuidado com 

os excessos de informação.  

 Os estudos anteriores nos levaram a adotar a seguinte Mensagem geral: “Os 

fenômenos que acontecem no Sol afetam nosso planeta”. 

 A mensagem geral que elaboramos foi então decomposta nos seguintes Núcleos 

de informação:  

 O movimento aparente do Sol é utilizado como referência para os ciclos do nosso 

planeta; 

 Nossa vida depende do Sol; 

 O Sol é uma estrela (subentendendo-se aqui, uma compreensão de que a energia que 

ele libera no espaço vem de processos internos); 

 O Sol é uma imensa bola de um gás muito quente; 

 Em certos aspectos o Sol interage de forma semelhante à de diversos imãs. 

 A superfície do Sol pode apresentar manchas escuras; 

 O Sol sopra um vento contínuo que atinge a Terra; 

 Acontecem algumas explosões na superfície do Sol; 

 Essas explosões e o vento solar podem causar as auroras e interferir nos sistemas de 

telecomunicação e na transmissão de energia.  

Esses núcleos, uma vez definidos, foram usados para orientar as principais ideias 

a serem abordadas na narrativa da sessão.  

A seguir apresentamos o Storyboard da sessão (Quadro 3), o qual é um tipo de 

guia onde podemos apresentar as imagens e o texto de forma simultânea e é organizado 

em quatro colunas. A primeira coluna indica a ordem do roteiro, a segunda coluna é 

onde as imagens e animações são apresentadas, a terceira indica a ação ou procedimento 

a ser realizado em cada momento e, por fim, a última é onde está escrita a narrativa da 

sessão (ROMANZINI, 2011). 
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Quadro 3 - Storyboard da sessão Viagem ao Sol 

Nº Imagem ou animação Ação ou procedimento Narração 

01 Não há imagem Música ambiente  

02 Título de abertura da 

sessão e Skyline 

Céu diurno Sejam bem-vindos ao planetário!  

03 Skyline Anoitecer com tempo 

acelerado em 500x.  

Música inicia baixinho e o 

volume vai aumentando. 

O céu é um palco onde brilham muitas 

estrelas e acontecem diversos 

espetáculos. 

04 Skyline Céu estrelado com 

movimento diário (500x).  

Um dos mais lindos está prestes a 

acontecer. 

05 Skyline Movimento diário do Sol, 

com tempo acelerado em 

500x, e pausa após ele 

cruzar o meridiano local. 

Isso mesmo, O nascer do Sol! Em 

muitos lugares o surgimento do Sol no 

horizonte é comemorado desde tempos 

antigos. Aqui vamos recebê-lo ao som 

de um cordel: 

NOUTRO DIA O SOL NASCE 

AQUEBRANTADO 

PELA BRISA GELOSA DA MATINA 

E POUCO A POUCO O INFINITO 

ABRE A CORTINA 

DA JANELA DO MUNDO 

ILUMINADO. 

VAI-SE A NOITE E O CÉU TODO 

ESTRELADO 

CHEGA A LUZ DA MANHÃ, E A 

FANTASIA 

DE ESPERAR VER DE NOVO A 

POESIA 

QUANDO TUDO SE PINTA 

NOVAMENTE 

 

A luz do Sol anuncia o término de mais 

uma noite e o inicio de um novo dia. A 

alternância entre claro e escuro, dia e 

noite regula hábitos e rotinas dos 

organismos mais diversos, de seres 

microscópicos às plantas, insetos e  

animais de maior porte, inclusive nós 

mesmos.  

06   Este astro sempre foi apreciado por 

diversas culturas, durante a história 

humana. Em alguns casos também era 

considerado um deus ou uma deusa, 

talvez por terem percebido sua 

importância fundamental para a 
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existência de vida no nosso planeta. 

Além de apreciar esse astro, os antigos 

perceberam que podiam utilizar o Sol 

para saber o período certo para plantar, 

colher, pescar e até caçar. 

07 Skyline com pontos 

cardeais. 

Movimento anual do Sol. 

Passar mês a mês com o 

Sol surgindo no horizonte, 

sempre no horário do seu 

nascimento. 

Ao observar o Sol surgir ou 

desaparecer no horizonte, eles notaram 

que esse astro não nascia e se punha 

sempre no mesmo lugar. Vamos 

acelerar o tempo e verificar o que eles 

perceberam, ao observar o nascer do 

Sol por um um ano. Vejam! É como se 

o Sol bailasse, ora surgindo mais ao 

norte, ora mais ao sul.  

08 

 

 

 

 Além de perceber essa dança, viu-se 

também que o tempo em que o Sol fica 

acima do horizonte muda, conforme o 

local em que ele nasce. Assim, por 

exemplo, nos meses do ano em que o 

Sol se encontra mais ao Sul, para as 

pessoas que vivem no hemisfério Sul, é 

maior o período claro do dia, pois o Sol 

passa mais horas acima do horizonte.  

A partir dessa observação os antigos 

puderam relacionar as mudanças no 

local do nascer do Sol com mudanças 

que aconteciam em seu ambiente. 

Afinal, é o Sol que aquece e que 

ilumina nosso dia. Sua luz é a fonte dos 

nossos alimentos e, indiretamente, do 

ar que respiramos. Sem o Sol não 

teríamos o arco-íris nem o azul do céu.  

Para muitas pessoas a presença dele é 

motivo de alegria e bem estar. O que 

dizer da beleza de um dia ensolarado 

na praia ou na serra!?  

É certo que todos estamos intimamente 

ligados ao Sol e que ele influencia 

diretamente nossas vidas.  

Nesta sessão vamos falar sobre as 

formas como o Sol nos influencia e 

para isto precisamos compreender a sua 

dinâmica, ou seja, o que acontece lá no 

Sol. Para começar eu pergunto a vocês: 

O que é o Sol? 

09 Skyline  É difícil imaginar a grandiosidade do 

Sol, porque ele está muito distante de 

nós. Esse disco brilhante que vemos no 

céu está a mais de 150 milhões de 

quilômetros de nós, uma distância 

equivalente a ir e voltar quase 25000 
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vezes de Natal a Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul. 

10 Imagem comparando 

os tamanhos do Sol e 

da Terra.  

 É essa distância a que ele se encontra 

da Terra que o faz parecer pequeno, 

quando visto daqui. Mas, para se ter 

uma ideia de sua grandiosidade, no Sol 

caberiam mais de um milhão de 

planetas Terra. No seu diâmetro 

caberiam aproximadamente 110 Terras 

alinhadas.  

11 

 

Viagem até o Sol. Deixa o 

movimento aparente das 

estrelas para dar uma 

percepção de estar no 

espaço. 

Hoje, sabemos que o Sol, a única 

estrela do sistema solar, é mais uma 

estrela entre muitas outras nesse 

universo tão vasto. E apesar de ser 

gigantesco em relação à Terra, como 

uma estrela ele na verdade possui 

tamanho e idade medianos. Mesmo 

assim, para nós habitantes da Terra, o 

Sol é a mais importante das estrelas. 

Então eu convido todos vocês para 

chegarmos mais perto desse astro. 

12 

 

 Aqui de perto o Sol parece uma 

gigantesca bola de fogo. Por algum 

tempo chegaram a pensar que ele 

realmente estava queimando, como 

uma enorme fogueira; e, que essa era a 

forma com que produzia sua energia. 

Mas, após estudos, constatou-se que, 

pelo tanto de energia que recebemos do 

Sol a cada segundo, se toda essa 

energia que ele libera estivesse sendo 

obtida por algo semelhante à queima de 

carvão, numa fogueira, a massa do Sol 

não teria durado mais do que 3800 

anos. Três mil e oitocentos anos! Esse 

tempo pode parecer muito comparado à 

vida de uma pessoa; mas é muitíssimo 

curto se comparado com a idade das 

primeiras cidades humanas, que 

existiram há bem mais de 4.000 anos! 

É ainda mais curto comparado com o 

tempo de vida estimado para a própria 

Terra que é de cerca de 4,5 bilhões de 

anos. Como as teorias atualmente 

aceitas sugerem que a Terra se formou 

junto com o Sol e com os demais 

corpos do Sistema Solar, o Sol não 

pode ter existido por menos de 4,5 

bilhões de anos... logo, não pode estar 

se mantendo aceso por um processo 

semelhante ao de uma fogueira!  

Então... o que pode explicar sua imensa 

energia, liberada por tanto tempo?!  
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13 

 

Dar zoom na imagem. Para entender esse processo convido 

vocês a mergulharem nesse oceano 

solar.  

14 

 

 E enquanto fazemos o nosso mergulho, 

vamos falar de algo importante: o 

átomo. Quase todas as coisas que 

fazem parte do mundo material com 

que interagimos são formadas por 

átomos.   

15 

 

 

Nesse momento a primeira 

imagem aparece e depois, 

quando fala dos grãos, 

aparece a segunda imagem. 

Já perceberam que quando vemos a 

areia da praia de longe temos a 

impressão de que ela é continua? Mas 

quando nos aproximamos constatamos 

que ela é formada por pequenos grãos. 

Da mesma forma, os átomos são como 

grãos, que em conjunto, formam a 

matéria à nossa volta.  

16 

 

 Cada átomo, por sua vez, também é 

composto de três tipos de grãos ou 

partículas: os prótons, que tem carga ou 

propriedade elétrica dita positiva, os 

elétrons, com carga elétrica negativa, e 

os nêutrons, que são partículas 

eletricamente neutras, como sugere o 

seu nome. Os prótons e os nêutrons 

juntos formam o núcleo de um átomo 

enquanto os elétrons encontram-se 

numa região ao redor do núcleo.  

17 Animação que mostra 

a fusão o nuclear no 

núcleo do Sol. 

 

 Mas é o número de prótons no núcleo 

de um átomo que dá a ele as 

características que ele possui, ao 

formar a matéria.  

O Sol, por exemplo, é feito 

principalmente de átomos de um gás 

chamado Hidrogênio, cujos núcleos 

possuem somente um próton, podendo 

ou não apresentar nêutrons. Esse gás, 

que é tão simples, é também o 

elemento mais abundante no Universo. 

Além do Hidrogênio, o gás mais 

encontrado no Sol, ainda que em bem 

menor proporção, é o Hélio, cujo 

núcleo possui dois prótons. 

No início do século passado 

descobrimos que é possível separar ou 

juntar núcleos para se formar novos 
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átomos. A junção dos núcleos é 

chamada de fusão nuclear.  

Mais especificamente no Sol, os 

núcleos de Hidrogênio se unem 

formando núcleos de Hélio. Nesse 

processo percebe-se que a massa do 

Hélio que se obtém é um pouco menor 

que a massa dos núcleos de 

Hidrogênio, somadas. Para onde foi 

essa massa que sumiu? Pois bem, a 

massa que está “faltando” foi 

transformada em energia, ou seja, nesse 

processo de fusão de núcleos, ocorre 

uma conversão de uma pequena 

quantidade de massa em uma grande 

quantidade de energia equivalente. 

Assim, considerando a massa atual do 

Sol, por meio da fusão nuclear ele pode 

liberar imensa quantidade de energia, e 

mesmo assim, durar alguns bilhões de 

anos. Trata-se portanto de um processo 

que explica como ele se manteve até 

hoje e como se manterá por muito 

tempo.  

18   Uma temperatura elevada é 

fundamental para que os núcleos de 

Hidrogênio possam se unir por meio da 

fusão nuclear. Dessa forma, a força 

gravitacional numa estrela é muito 

importante, pois sem ela o gás 

aquecido tenderia a se espalhar no 

espaço. Por isso é que somente astros 

com muita massa iniciam reações de 

fusão em seu interior, tornando-se 

estrelas. As estrelas produzem sua 

própria energia! 

 

 

 Essa alta temperatura faz com que o 

Sol seja submetido à uma enorme 

pressão, no sentido de dentro para fora, 

forçando sua expansão, como quando 

assopramos uma bexiga para enchê-la. 

Mas, a força gravitacional, 

consequência da enorme quantidade de 

matéria desse astro, age em sentido 

contrário e tenta colapsar a estrela 

sobre si mesma. É como se fosse um 

cabo de guerra equilibrado, no qual 

a forma estável do Sol deve-se ao 

equilíbrio entre essas duas forças.  



82 
 

19 

 

Apontar com laser o núcleo 

e a zona radiativa do Sol. 

Apontar com o laser as 

células de convecção. 

A energia produzida no núcleo leva 

milhares de anos para chegar à 

superfície do Sol.  

Do núcleo do Sol a energia liberada 

pela fusão do hidrogênio atravessa a 

vizinhança por meio de choques da 

radiação emitida com o meio; e em 

seguida, ao aquecer o gás em sua volta, 

continua sua migração para fora do Sol.  

Agora por meio de células de 

convecção que são como bolhas de um 

fluido efervescente. Essas bolhas de 

gás solar fazem um movimento onde, 

ao se aquecerem nas regiões mais 

próximas do interior solar, sobem para 

a superfície externa; ali, ao esfriarem, 

afundam novamente, como acontece 

quando a água está fervendo. 

20 

 

 Estamos vendo agora a superfície 

visível do Sol que é chamada fotosfera, 

palavra grega que significa esfera de 

luz. Notem que a fotosfera parece ser 

formada por pequenos grânulos, que 

são justamente as bolhas que chegam 

transportando energia do interior do 

Sol. 

21 Animação do Sol com 

manchas em sua 

superfície, 

 

 Vejam! Aqui podemos observar que há 

umas manchas escuras na superfície do 

Sol! Essas manchas são regiões da 

fotosfera mais frias do que a sua 

vizinhança. Uma mancha dessas pode 

ter o tamanho da Terra e algumas 

podem até ser vistas lá de nosso 

planeta. Mas, cuidado! Nunca devemos 

olhar diretamente para o Sol, pois pode 

causar cegueira.  

 

 

Apontar o desenho das 

linhas de campo com o 

laser. 

Bem... o que você imagina que possam 

ser essas manchas, no Sol? Olhando ao 

redor, pela fotosfera, podemos notar 

que muitas vezes há também algumas 

linhas, como arcos, semelhantes a uma 

alça, unindo duas dessas regiões mais 

escuras da superfície, as manchas 

solares. 

22 

 

 

 Encontramos algo parecido com essas 

linhas ao jogarmos raspas ou limalhas 

de ferro ao redor de um ímã. 

Percebemos que essas limalhas se 

organizam como se desenhassem 

linhas, entre as extremidades do ímã. 

Dizemos que essas linhas se orientam 

assim devido ao campo magnético do 
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ímã, que se espalha no espaço.  

23 

 

 No caso do Sol, pelo que podemos 

observar, o gás incandescente que 

alcança a superfície faz o papel das 

limalhas de ferro que desenham essas 

linhas. De fato, o Sol como um todo 

parece funcionar como diversos ímãs e 

o comportamento magnético dele nos 

ajuda a entender essas manchas. 

24 

 

 

 No caso, as manchas são regiões onde 

o campo magnético se torna mais 

intenso, e sua concentração impede que 

as bolhas de gás aquecido, que 

alcançam a superfície solar, continuem 

seu movimento de volta para o interior. 

Sendo assim, esses pontos se tornam 

mais frios em relação à vizinhança, 

parecem enegrecidos como manchas. 

Não que eles sejam regiões exatamente 

frias! Sua temperatura é da ordem de 

4000 ºC. Mas como a região à volta 

delas está em média a 6000 ºC, seu 

brilho é tão mais baixo que sugerem 

essa aparência de manchas. 

25 

 

 Essas manchas na superfície do Sol 

sempre chamaram a atenção de 

diversas culturas e dos cientistas e após 

observações perceberam que ele 

apresenta um máximo de manchas 

solares com uma periodicidade de 

cerca de 11 anos. Quando o Sol 

apresenta muitas manchas em sua 

superfície dizemos que ele está em alta 

atividade. 

26 

 

 As manchas revelam assim um 

comportamento magnético do nosso 

Sol. È possível compreender o 

magnetismo solar tendo em mente que 

o gás que o compõe está extremamente 

aquecido, de tal forma que os elétrons e 

prótons que fazem os átomos não se 

mantém ligados. Dizemos que esse gás 

está ionizado, porque apresenta cargas 

elétricas separadas na sua composição. 

É o movimento dessas cargas elétricas 

que geram intensos campos magnéticos 

no Sol. 

27 Animação flare solar.  Principalmente em períodos de máxima 

atividade solar acontecem um grande 

número de “explosões” no Sol, como 

essa acontecendo agora. Elas são como 

labaredas, que se originam onde há 
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uma grande concentração de manchas. 

Isso acontece quando as partículas 

carregadas escapam das linhas de 

campo e são conhecidas como flare 

solar e lembram muito um flash de luz, 

que duram por, no máximo, algumas 

horas.  

28 Animação ejeção de 

massa coronal. 

 Associadas a essas explosões pode 

acontecer o lançamento de massa do 

Sol para o espaço, conhecidas como 

ejeções de massa coronal. 

29 

 

 O Sol ainda possui duas camadas 

gasosas chamadas cromosfera e coroa, 

que geralmente são ofuscadas pelo 

brilho da fotosfera. Para visualizá-las é 

preciso “tapar” o Sol, como estamos 

fazendo agora.  

A coroa lembra os desenhos feitos por 

crianças, com esse conjunto de raios 

brancos rodeando o Sol. 

Daqui da coroa emana continuamente 

partículas eletrizadas que compõem o 

gás solar, como se elas estivessem 

evaporando. Esse fenômeno é 

conhecido como vento solar. 

30 Animação Sol.  Podemos perceber que o Sol é 

realmente um astro muito dinâmico, 

mas será que esses fenômenos podem 

nos afetar?  

31 Animação mostrando 

uma ejeção de massa 

coronal forte em nossa 

direção. 

Animação da Terra do 

espaço mostrando os 

satélites em órbita. 

 Já aconteceram casos nos quais esses 

fenômenos afetaram nosso planeta e a 

vida de muitas pessoas, 

consequentemente. Quando ocorrem 

ejeções de Quando ocorre de ejeções 

de massa coronais muito intensas se 

darem na direção da Terra e nos 

alcançarem,… 

podem acontecer verdadeiras 

tempestades solares, que afetam a rede 

elétrica e os satélites, interrompendo 

sinais de televisão, internet, celular e 

de GPS. 

Como aconteceu em 1989, quando 6 

milhões de pessoas ficaram totalmente 

no escuro, em Quebec, após a queima 

de vários transformadores de energia. 

Tempos depois, em 1994, uma forte 

tempestade solar deixou várias pessoas 

sem se comunicar no Canadá. Isso 

aconteceu devido a uma forte 

tempestade solar que danificou satélites 
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de comunicação e de dados. Sabemos 

que vivemos numa era tecnológica, na 

qual dependemos de aparelhos 

eletrônicos e eletricidade para a 

maioria das nossas atividades. 

32 Animação do satélite 

SOHO monitorando o 

Sol. 

 Mesmo assim, não precisamos ficar 

assustados quando ouvimos falar de 

tempestades solares. O Sol é 

constantemente observado por 

cientistas, que tem interesse em saber 

quando essas tempestades vão 

acontecer. O entendimento desses 

fenômenos pode ajudar a prever 

quando irão acontecer novamente, 

permitindo que estejamos preparados. 

33 Animação que mostra 

as partículas que saem 

do Sol interagindo 

com a magnetosfera 

terrestre e causando as 

auroras. 

 O vento solar, de que falamos a pouco, 

também interage com o nosso planeta e 

em certas ocasiões proporciona 

belíssimos espetáculos para quem mora 

próximo aos polos, as auroras. Esse 

espetáculo de luzes e cores no céu é 

causado pela interação do vento solar 

com a alta atmosfera terrestre. Um dos 

mais belos espetáculos da Terra! 

34 Visão da Terra do 

espaço e depois 

Skyline com por do 

sol. 

 E agora vamos retornar da nossa 

viagem de descobrimento desse astro a 

que somos tão intimamente ligados, em 

todos os aspectos. Chegamos na Terra 

ao término de mais um dia, quando o 

Sol se despede de nós. 

NO SILÊNCIO DO MUNDO DEUS 

ESCUTA 

O ASTRO REI APAGANDO O 

CANDEEIRO 

E O ABOIO SENTIDO DO 

CARREIRO 

FAZ O SOL IR DORMIR, ATRÁS 

DA GRUTA. 

NO INTERVALO DOS DIAS SEGUE 

A LUTA 

DE REPENTE, O UNIVERSO 

SILENCIA 

DÁ-SE INÍCIO A PINTURA QUE 

EXTASIA 

E FAZ VERSO NO CORAÇÃO DA 

GENTE 

“A MISTURA DE CORES NO 

POENTE 
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DEIXA O CÉU MAIS BONITO AO 

FIM DO DIA.” 
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5 AVALIAÇÃO DA SESSÃO 

 

“Experiences are events that engage individuals in a 

personal way” (PINE II; GILMARE, 1999 apud FALK; 

DIERKING,2000) 

 

 Nesse capítulo estão apresentadas as principais informações relativas à avaliação 

da sessão, ou seja, os instrumentos utilizados, a metodologia de aplicação destes, bem 

como os dados obtidos, sua análise e discussão.  

5.1 INSTRUMENTOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO 

No nosso estudo a avaliação da sessão foi realizada a partir da análise dos 

significados que ela propiciou junto a um conjunto aleatório de dez pessoas que a 

assistiram. 

Para essa análise, optamos por utilizar dois instrumentos que são o Mapa de 

Significado Pessoal (MSP) (FALK; MOUSSOURE; COULSON, 1998) e a entrevista 

semiestruturada. O MSP foi desenvolvido para aferição de aprendizagem em museus. 

Contudo, aqui trazemos esse instrumento para a aferição de aprendizagem durante uma 

sessão de planetário pública, considerando se tratar também de uma situação de 

aprendizagem por livre escolha.  

O MSP é uma ferramenta desenvolvida (FALK, MOUSSOURI, COULSON, 

1998) a partir da ideia de mapas conceituais, com objetivo de aferir o significado 

pessoal que cada visitante atribui à sua experiência museal, a qual pode abranger 

processos de aprendizagem. Para produzir o seu mapa cada visitante deve representar o 

que vem à mente quando pensa numa determinada expressão catalisadora que lhe é 

indicada pelo entrevistador. A expressão catalisadora (em outras partes do texto estava 

com um nome diferente é bom uniformizar) consiste de uma palavra, ou um conjunto de 

palavras que deve estar relacionado ao tema da exposição. Tais palavras serão escritas 

no centro da folha. No nosso caso a palavra catalisadora foi "Sol". O MSP é um 

instrumento interessante para o contexto de aprendizagem por livre escolha tendo em 

vista que não restringe as respostas dos participantes em torno de perguntas específicas, 

e ainda porque possibilita a expressão do participante por meio de formas diversas, tais 

como palavras, frases, e desenhos. 
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Durante a construção do MSP o participante pode organizar seu mapa de forma 

linear ou não linear e inclusive optar por ligar os conceitos relacionando-os em níveis. O 

MSP pode nos fornecer dados quantitativos e qualitativos, bem como uma percepção de 

mudança do mapa ao longo do tempo, uma vez que será utilizado nos momentos pré e 

pós-sessão.  

 FALK el al. (1998) propõe que os dados obtidos com esse instrumento 

sejam explorados de maneira a se observar quatro dimensões da aprendizagem: 

extensão, amplitude, profundidade e domínio. A extensão refere-se à variedade de 

palavras apropriadas utilizadas para representar o entendimento sobre um conceito ou 

fenômeno. De acordo com Falk e Storksdieck (2005), um aumento da compreensão do 

indivíduo sobre um conceito ou fenômeno pode ser acompanhado por um aumento do 

vocabulário para descrevê-los. As mudanças nessa dimensão são percebidas por meio da 

variação no número de palavras e/ou frases relevantes escritas pelos visitantes no mapa 

desenvolvido pré e pós sessão. 

 A variação na amplitude representa uma mudança no número de conceitos que 

o individuo pode utilizar para descrever seu entendimento. Assim, a amplitude 

“mensura um aspecto fundamental da aprendizagem, o de que uma ideia ou fenômeno 

pode ser entendido de mais de uma forma” (FALK; STORKSDIECK, 2005, p. 753). Os 

conceitos de cada mapa são organizados em categorias conceituais. Após essa 

organização ou classificação, será possível perceber a mudança na quantidade de 

categorias utilizadas nos mapas construídos antes de assistir à sessão e após assisti-la. 

 A dimensão profundidade permite uma medida da compreensão conceitual do 

sujeito. Uma maior compreensão é geralmente percebida quando os indivíduos são 

capazes de falar sobre o tema de forma detalhada e complexa. Espera-se que o 

participante seja capaz de fornecer bons exemplos, demonstrando uma compreensão 

mais profunda e sofisticada de uma categoria conceitual.  

 A última dimensão, denominada domínio, procura mensurar o nível global de 

entendimento explicitado por cada indivíduo. Um indivíduo que domine o tema deve ser 

capaz de descrevê-lo com fluidez e de forma geral, ou seja, ele é capaz de falar sobre 

todo o tema tratado e não somente de tópicos específicos dentro da sessão. Com o 

objetivo de perceber esse aspecto, procura-se analisar tudo o que o participante fez e 

falou durante a construção do MSP “a fim de avaliar se um indivíduo cai ao longo de 
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um continuo entre novatos e especialistas em relação ao conceito ou fenômeno 

específico representado” (FALK; STORKSDIECK, 2005, p. 753).  

 . É importante destacar que as três dimensões que exploramos nesse estudo são 

independentes e podem se complementar, permitindo assim um maior entendimento 

sobre a aprendizagem. Das quatro dimensões apresentadas, utilizamos em nosso estudo 

apenas três: extensão, amplitude e profundidade. Optamos por não analisar a 

dimensão domínio por dois motivos. O primeiro foi a utilização de mais de um 

entrevistador durante o processo, dificultando a percepção de tal dimensão; O outro 

motivo dessa escolha se deve a complexidade desse tipo de análise para não assumir 

características muito subjetivas, particularmente tendo em vista que se trata de um tipo 

de análise em que estávamos nos iniciando. 

 A entrevista semiestruturada, o outro instrumento que utilizamos com os 

participantes do estudo, foi realizada também antes e após a sessão, sempre tendo como 

base o MSP produzido pelo visitante, inclusive com as alterações que são introduzidas 

por eles, após a sessão. Os dados levantados na entrevista são também agregados ao 

Mapa, utilizando-se canetas de cor diferente para diferenciar as informações que são 

inseridas em cada fase. Isso será melhor descrito adiante. 

 Vale ressaltar que a proposta do uso do Mapa para aferir a aprendizagem 

pressupõe, já, sua associação a esse tipo de entrevista (FALK, MOUSSOURI, 

COULSON, 1998). O objetivo dela é procurar compreender e também proporcionar 

uma expansão das ideias e pensamentos representados numa dada etapa, no mapa. 

Assim, nela solicita-se basicamente que o participante fale um pouco mais dos seus 

registros iniciais no Mapa, explorando suas palavras, frases e desenhos. Dessa forma, a 

dimensão profundidade é mais perceptível no momento da entrevista quando o 

participante pode expandir seu mapa e esclarecer o porquê de sua construção  

Entendemos que cada instrumento tem uma função específica na pesquisa e que 

os resultados obtidos se complementam, nos ajudando a compreender a aprendizagem 

ocorrida durante a sessão, observando-se o entendimento da mensagem geral e dos 

núcleos de informação. 

Os dados para o estudo da aprendizagem (ou dos significados construídos) em 

torno da sessão Viagem ao Sol foram obtidos durante uma Mostra de Astronomia com 

o Planetário Digital Móvel da UFRN - Barca dos Céus na cidade de Serra Caiada, que 

se localiza no interior do Rio Grande do Norte. A Mostra ocorreu na noite do dia 24 de 
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abril de 2015, em colaboração da UFRN com o Evento III Jornada Astronômica de 

Serra Caiada, realizado pela Associação Norte Rio-Grandense de Astronomia.  

Como previsto, a aplicação dos instrumentos foi dividida em dois momentos, 

antes e após a sessão, junto a um grupo de 10 voluntários. Esses voluntários foram 

abordados por uma de três entrevistadoras da equipe, enquanto estavam na fila 

aguardando para entrar no Planetário. Na abordagem, comentámos que estávamos 

realizando uma avaliação da sessão que seria apresentada, pois acabara de ser 

produzida, e que estávamos pedindo a ajuda de pessoas do público para falar um pouco 

sobre o tema que seria abordado nela, antes e após a mesma; isso implicaria ficar um 

pouco de tempo após a sessão, para conversar sobre a mesma. Nossa estratégia para que 

a mostra de pessoas fosse aleatória foi abordar um visitante a cada cinco, na fila (FALK; 

STORKSDIECK, 2005). Dessa forma, escolhemos a primeira pessoa da fila, logo após, 

a sexta, e assim por diante, somando um total de 3 pessoas por sessão. Quando ocorria 

desse método levar a uma pessoa com menos de 14 anos, abordávamos a seguinte.  

Na medida em que aceitava o convite, o participante era convidado à 

acompanhar a entrevistadora para uma das três mesas dispostas num local mais 

reservado da quadra de um Ginásio, onde o planetário estava montado. Ele era 

informado também que seu retorno para a participação na sessão estaria garantido pela 

equipe, o que era esclarecido para que durante a entrevista ele ficasse sem preocupações 

em relação a seu lugar na fila. Havia três entrevistadoras da equipe do Planetário, entre 

as quais, a autora e uma das orientadoras desta dissertação, sendo que cada uma ficava 

responsável por abordar e entrevistar apenas um voluntário. 

Após uma conversa breve e descontraída sobre dados pessoais do participante, 

como idade e profissão, e informações gerais sobre os procedimentos que seriam 

iniciados, a entrevistadora dava início à condução da produção do mapa pelo voluntário. 

Isso era feito pedindo-lhe que escrevesse no centro de uma folha em branco que lhe fora 

repassada, a palavra catalisadora: “Sol”. Em seguida, solicitava que o voluntário 

escrevesse ou representasse com figuras o que vinha à mente quando ele pensava 

naquela palavra. Nesse momento, os registros no mapa pelo entrevistado foram 

realizados com caneta de tinta vermelha. 

Ao finalizar o mapa, o participante naturalmente o disponibilizava à 

entrevistadora e, dando continuidade à interação, tinha início uma entrevista em torno 

dos primeiros registros elaborados no seu MSP. Nessa fase, a entrevistadora permanecia 
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com o mapa em mãos, retomando-o e explorando-o junto com o voluntário, solicitando-

lhe que falasse um pouco mais sobre partes específicas dos registros. A entrevistadora 

então ia acrescentando  palavras, frases ou ideias que eram mencionadas na expansão 

das ideias, pelo voluntário. Os registros advindos desse momento foram feitos com uma 

cor de caneta verde, de modo a diferenciar da cor utilizada pelo participante para fazer 

seus registros iniciais (FALK; STORKSDIECK, 2005) 

Os participantes eram então convidados a retomarem seu lugar na fila para 

assistirem à sessão, bem como a, logo após a mesma, retornarem ao local para 

participarem de uma nova etapa em que fariam considerações sobre a sessão.  

Após o término da sessão, de volta à mesa, era solicitado pela entrevistadora que 

o participante retomasse seu mapa. Ele poderia adicionar ou excluir elementos, 

reorganizar seu MSP da forma como quisessem. Para ter o controle das alterações 

realizadas nesse momento, pedimos que a revisão do mapa fosse realizada com uma 

caneta de uma terceira cor, dessa vez, azul. ((FALK; STORKSDIECK, 2005)). 

Após a revisão do mapa era desenvolvida nova entrevista com o participante, 

novamente a como base o MSP refeito e considerações do participante sobre a sessão. 

Os comentários acrescentados pelo entrevistador foram escritos com caneta de tinta 

preta no próprio mapa.  

As etapas de levantamento e registros de dados que foram realizadas podem ser 

visualizada no Quadro 4, a seguir: 

Quadro 4 – Etapas de levantamento e registros de dados. 

Momento anterior à sessão de cúpula Momento posterior à sessão de cúpula 

Mapa de significado pessoal. 

Entrevista semiestruturada. 

Revisão do Mapa de significado pessoal;  

Entrevista semiestruturada. 

Os dados obtidos foram analisados principalmente de forma qualitativa, 

conforme será descrito na seção a seguir. A análise objetivou sistematizar os diferentes 

significados que identificamos junto aos participantes, as mudanças nas dimensões 

propostas por Falk e sua relação com a mensagem geral e núcleos de informação da 

sessão.  

A seguir apresentamos a análise dos dados, a qual será utilizada para aprimorar a 
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sessão, bem como para embasar a proposta de momentos participatórios na mesma. 

Sentimos essa necessidade uma vez que no roteiro da sessão temos alguns momentos 

com questões, mas somente durante a apresentação é que pudemos perceber qual 

momento proporciona uma maior participação do público nas discussões e quais 

conceitos e ideias precisam ser melhor explorados.  

5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 Foram feitos dois tipos de análise dos dados. Inicialmente, desenvolvemos uma 

Análise Individual dos Mapas, que consistiu num estudo de cada mapa, observando, 

para cada sujeito, mudanças nas dimensões que (FALK; STORKSDIECK, 2005) 

caracterizou como extensão, amplitude e profundidade do conhecimento. Em seguida, a 

partir dessa análise inicial, realizamos uma Análise Global dos Mapas levando em 

consideração a natureza das informações que se fizeram mais presentes no conjunto dos 

mapas. Nessa análise, conforme será visto adiante, consideramos a frequência com que 

apareceram, no conjunto dos mapas: a) as categorias conceituais que surgiram da 

análise Mapa a Mapa; e b) os núcleos de informação que utilizamos para desenvolver a 

sessão. 

 A seguir apresentaremos e discutiremos detalhadamente os resultados obtidos 

nos dois tipos de análise. 

5.2.1 Análise individual dos Mapas  

 Antes de apresentarmos a análise de cada mapa, vale ainda destacar, no que 

concerne às categorias utilizadas para analisar a amplitude dos mapas que adotamos o 

mesmo conjunto de categorias que propusemos no estudo que fizemos anteriormente 

sobre “ideias da população de Natal e interior do RN sobre o Sol.” Tal escolha foi feita 

por que julgamos que as os mapas continham muitas expressões e ideias semelhantes às 

do estudo que realizamos. 

 Após algumas adaptações, conforme o quantitativo de respostas dos mapas que 

se inseria em cada categoria e subcategoria do Quadro 5, e ainda, considerando o fato de 

que algumas respostas não se inseriam de forma clara naquela matriz, chegamos então 

ao seguinte conjunto: 
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Quadro 5 - Categorias e a descrição das mesmas para classificar as palavras e frases dos MSPs  

Categorias Descrição 

Definição para o Sol Termos que definem o Sol, sejam 

científicos ou não. 

Características físicas – 

Temperatura/Tamanho/Cor/Composição/Brilho 

Diferentes formas de caracterizar o Sol, 

em sua maioria de forma qualitativa. 

Relação entre Sol e Energia  Sol e sua produção de energia. 

O que o Sol Faz  

Em que o Sol Influencia As formas como o Sol influência o 

nosso planeta e nossas vidas. 

Expressões subjetivas sobre o Sol Representações subjetivas do Sol, que 

podem fazer referência a sentimentos, 

emoções e religiosidade. 

Dinâmica Solar Fenômenos ligados ao magnetismo 

solar. 

Estrutura Solar As partes/camadas que constituem o 

Sol 

Astronomia Cotidiana Astronomia que é experimentada na 

nossa vida de forma mais explicita. 

Localização do Sol no Universo Referências a localização do Sol. 

 

 A seguir apresentamos os dados para cada mapa e discutimos as mudanças na 

extensão, amplitude e profundidade encontradas para cada sujeito. Cabe destacar que 

nos quadros usados para sistematizar as informações de cada mapa, destacamos com 

sublinhado as frases e palavras acrescentadas pelo sujeito durante a entrevista. 
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Mapa 1 

 P1tem 25 anos, é do sexo feminino e sua principal atividade é a agricultura. O 

seu Mapa tem uma estrutura formada por textos curtos espalhados por toda folha e os 

textos não apresentam uma ligação com setas entre si. Desses textos foram extraídas as 

principais ideias, frases e conceitos, os quais estão sintetizados no Quadro 6. 

 No que se refere à extensão percebemos mudança na quantidade de frases e 

ideias sobre o Sol que surgiram após a sessão. Antes da sessão foram citadas 7 ideias e 

após a sessão foram acrescentadas mais 7. Podemos perceber que as informações antes 

da sessão nos trazem uma percepção que P1 tem do Sol no seu dia-a-dia. Após a sessão, 

surgem ideias sobre localização do Sol, dinâmica solar e sua composição. 

Quadro 6 – Sistematização da extensão para o Mapa 1. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

palavras 

O Sol é uma luz. 
O nascer e o pôr do sol é 

muito bonito. 

Ajuda na cultivação dos 

alimentos que é necessário para 

os seres vivos da Terra. 

O Sol não nasce no mesmo 

lugar. 

Sem o Sol não dá para viver. A distância do Sol da Terra. 

Importante para os seres 

humanos. 
Muito longe. 

Clareia tudo. Gás Hélio. 

Tudo precisa da luz do Sol. Ejeção de massa coronal. 

Importante para a plantação. 
Não imaginava que podia nos 

prejudicar. 

Quantidade 7 7 
Fonte: Autoria própria. 

 

 No Quadro 7 a seguir, analisamos a amplitude do Mapa.  
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Quadro 7 – Sistematização da amplitude do Mapa 1. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Definição para o Sol: Luz 
Astronomia cotidianaO Sol 

não nasce no mesmo lugar.  

Em que Influencia: vida/ 

plantação 

Em que Influencia: pode nos 

prejudicar 

O que o Sol faz: Ilumina 
Dinâmica Solar: Ejeção de 

massa coronal 

  
Localização do Sol no 

universo: distância Sol-Terra 

 
Características físicas - 

Composição: Gás Hélio 

 
Expressões subjetivas sobre o 

Sol: o nascer do Sol é bonito 

Quantidade 3 6 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Ao categorizar os itens do Mapa, vemos que no momento anterior à sessão, as 

ideias e conceitos podem ser organizadas em 3 categorias. Observamos que a categoria 

“Em que influencia” é a única que é composta por mais de um conceito. Após a sessão 

surgiram 5 novas categorias. Podemos observar que as categorias anteriores à sessão 

remetem a conhecimentos do cotidiano, como a importância do Sol para a vida, para a 

plantação e as sensações que experimentamos no dia-a-dia a partir do Sol. Ao refazer o 

Mapa, P1 utilizou conceitos que se enquadram em categorias mais científicas e que não 

reforçam as categorias anteriores. Dessa forma observamos que surgem novas 

categorias, que estão mais ligadas a temas tratados na sessão.  

 Dentre as coisas que P1 afirmou não ter conhecimento anterior foi citada a 

ejeção de massa coronal seguida da afirmação: “Não imaginava que podia nos 

prejudicar”. Esse mesmo participante ao falar sobre o nascer do Sol afirmou que ele 

não nasce sempre no mesmo lugar. Essa última afirmação demonstra certo grau de 

profundidade da ideia exposta, uma vez que houve um detalhamento sobre o nascer do 

Sol.   

Mapa 2 

 O participante P2 é um estudante do sexo masculino, com 22 anos de idade. 

Comparando esse Mapa em relação ao de P1, podemos a princípio observar (Quadro 6) 

que houve um número maior de itens citados, tanto antes, como após a sessão. Sendo 
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assim, P2 explicita um maior leque de conhecimentos prévios, bem como uma maior 

ampliação após a sessão.  

 Em relação à estrutura desse Mapa, notamos que o participante optou por utilizar 

palavras soltas, realizando a ligação entre elas apenas após a sessão. As ligações feitas 

por P2 (Apêndice C) podem estabelecer, em sua maioria, uma relação de causa e efeito, 

como quando ele liga vida à energia. Outra relação estabelecida foi entre Hidrogênio e 

Hélio, explicitando que os dois estão presentes na composição do Sol. 

Quadro 8– Sistematização da extensão do Mapa 2. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

palavras 
 

Estrela Vida 

Quente Energia  

Sistema solar Pôr do sol 

Grande Nascer do Sol 

Desenho de uma casa com o 

pôr do sol na serra ao fundo. 
Hélio 

Lembrança da sua Terra natal Hidrogênio 

Desenho do Sol com coroa. Cordel 

Desenhos animados Eclipse 

Calor (temperatura alta) Fundamental para a vida 

 Coroa 

  Composição 

Quantidade 7 11 

Fonte: Autoria própria. 
 

 No momento anterior à sessão foram citadas 9 itens e após a sessão, foram 

acrescentados 11 itens ao Mapa. Alguns itens citados posteriormente ampliam ideias 

anteriores do Mapa, como a coroa, que reforça o desenho do Sol que P2 fez antes da 

sessão (Ver Apêndice C). Houve assim, durante a sessão, um esclarecimento sobre algo 

que P2 representou com certa dúvida no momento anterior à sessão.  
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Quadro 9 – Sistematização da amplitude do Mapa 2. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

 

Definição para o Sol: estrela Em que Influencia: Vida 

Características físicas - 

Tamanho: grande 

Características físicas  -

Composição: Hélio e Hidrogênio 

Características físicas - 

Temperatura: quente   

Relação entre Sol e energia: 

energia 

Localização do Sol no 

universo: sistema solar 

Astronomia cotidiana: pôr do 

sol e nascer do Sol, eclipse. 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol: lembrança da Terra Natal 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol: cordel 

Quantidade 5 5 

Fonte: Autoria própria. 
 

 A quantidade de categorias acrescentadas após a sessão foi a mesma quantidade 

de categorias que tinha antes da sessão (ver Quadro 9), sendo que em sua maioria foram 

categorias diferentes; com exceção da categoria que abriga ideias ligadas à Expressões 

subjetivas e as Características físicas . Neste caso, P2 citou o pôr do sol que o faz 

lembrar de sua cidade natal e o cordel, como elementos que lhes despertam sentimentos. 

Ao desenvolver a sessão esperávamos mesmo que surgissem elementos ligados a 

sentimentos e emoções, que poderiam ser despertados pelo cordel e pelas imagens de 

elementos que fazem parte da cultura nordestina, tais como o caju, a praia, a serra e o 

cordel.  

 Podemos perceber ainda que as categorias levantadas por P2 após a sessão 

trazem conhecimentos um tanto específicos. Podemos citar a categoria que trata da 

Composição do Sol, que traz a referência ao Hélio e ao Hidrogênio; a categoria que 

abriga a ideia de produção de Energia; e a categoria Astronomia cotidiana, na qual 

são citados o nascer e pôr do Sol, bem como o eclipse. Todas essas informações são 

exploradas na sessão. 

 Podemos perceber um certo detalhamento ao falar da composição do Sol, 

citando o Hidrogênio e o Hélio e ao tratar do eclipse como o momento em que a coroa 

pode ser visualizada a olho nu. Dessa forma, ele explicita um certo grau de 

profundidade nos conhecimentos pré e pós-sessão.  
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 Neste Mapa notamos que ficou bem enfatizada a dimensão que envolve ideias 

ligadas a subjetividade, o que também foi bem marcante nos dados que obtivemos em 

nosso estudo anterior de ideias gerais da população sobre o Sol. 

Mapa 3 

 O Mapa 3 foi de autoria de um estudante do sexo masculino, com 15 anos de 

idade, sendo que durante o desenvolvimento do Mapa, P3 solicitou que o entrevistador 

escrevesse por ele, em todas as etapas. A estrutura é composta por textos curtos, cujas 

ligações representam esclarecimentos surgidos nas entrevistas antes e após a sessão. P3 

também representou o Sol com um desenho. As ideias presentes no Mapa 3 estão 

dispostas no Quadro 10 a seguir. 

Quadro 10 – Sistematização da extensão do Mapa 3. 

 Antes da sessão Após asessão 

Ideias, frases e 

palavras 
 

Muita gente não pensa nele 

mas ele sempre estará 

iluminando nosso dia. 

Muito legal como eles se 

formam os átomos. 

A poluição do mundo pode 

estar acabando ele. 

Porque sem eles o Sol não 

tem como existir. 

A gente olha para o céu e vê o 

Sol e vê que ele é um símbolo 

de a Terra/mundo existe. 
O Sol está muito longe  

Desde que a Terra se formou 

que ele está com a gente mas a 

gente não dá valor a ele.  

A sensação é que ele está 

muito perto da gente. 

Ele sempre estará com a gente. As manchas solares, do Sol. 

O coração da Terra. 
É muito grande e a Terra pode 

caber dentro dela. 

  
Não sabia que o Sol era mais 

grande que a Terra. 

Quantidade 6 7 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Percebemos que P3 citou muitas ideias e frases, 6 antes da sessão e mais 7 após 

a sessão. As frases citadas antes da sessão, em sua maioria, se complementam pois 

expressam as mesmas ideias. Está presente a ideia de que a vida na Terra depende do 

Sol, a qual está bastante explicita na frase: “[O Sol é] O coração da Terra”. Percebe-se 

também uma ideia interessante de que a poluição pode contribuir para o fim do Sol, ou 
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seja, que a ação humana pode estar acabando com o Sol. Essa ideia pode estar 

fundamentada num pensamento de que o homem é sempre o responsável pelas 

mudanças que acontecem na natureza – em especial, aquelas que põem em risco a vida 

humana, neste caso, aplicado ao Sol. 

Quadro 11 – Sistematização da amplitude do Mapa 3 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

O que o Sol faz: ilumina  
Características físicas - 

Composição: átomos 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol vital para a Terra 

Localização do Sol no 

universo: longe da Terra 

  
Características físicas - 

Tamanho: maior que a Terra  

  Dinâmica solar: manchas 

Quantidade 2 4 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Dividimos os conceitos presentes no Mapa anterior à sessão em duas categorias, 

que reúnem o que o Sol faz e qual sua importância (Quadro 11). Nesse primeiro 

momento surge o conceito iluminar e também a ideia de que o Sol é vital para a Terra.  

 Após a sessão surgem quatro novas categorias: Composição, Localização, 

Dinâmica e Tamanho. Na categoria composição, P3 cita os átomos e relaciona esse 

conceito com a existência do Sol. Sendo que na sessão o conceito de átomo é abordado 

no momento em que é problematizada a produção da energia liberada pelo Sol. Outro 

aspecto que deve ser destacado nesse Mapa é a ideia, que marca o entrevistado, de que o 

Sol é maior que a Terra, que é apresentado como algo inesperado, um conhecimento 

construído a partir da sessão.  

 Embora esse Mapa apresente pequena extensão e amplitude inicial, após a 

sessão nele é demonstrado um certo nível de profundidade, ao falar das manchas 

solares, por exemplo. Ao caracterizá-las, P3 afirma que: “é muito grande e a Terra pode 

caber dentro dela”. Demonstra assim, um detalhamento quanto a uma característica 

física das manchas solares, que é o seu tamanho. É notório, também, como o 

entrevistado se expressou de forma enfática ou reflexiva sobre as informações que 

destacou: “muito legal como eles se formam, os átomos”; “não sabia...”. Ressalta-se, 
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ainda, como as informações iniciais do Mapa referiam-se de modo mais marcante a 

Expressões Subjetivas sobre o Sol, o que não impediu que durante a sessão o 

entrevistado se envolvesse com informações bem descritivas e objetivas acerca do astro.  

Mapa 4 

 O Mapa 4 foi construído por uma agricultora, com 42 anos de idade, e sua 

estrutura é composta por palavras e frases, com algumas ligações, representando a 

relação existente entre si. Esse Mapa apresenta quase a mesma quantidade de itens na 

extensão, tanto antes como após a sessão (Quadro 12). Mesmo assim, podemos perceber 

que as ideias acrescentadas contemplam dimensões diferentes das citadas anteriormente. 

Quadro 12 – Sistematização da extensão do Mapa 4. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

Obra de Deus Sem o Sol nós não vivemos 

Muito quente O Sol que aquece os alimentos. 

Planeta  Estrela 

Natureza O Sol é o ar que respiramos 

Calor   Vida 

Ultimamente está quente Ficaria muito frio 

Está mais próximo da Terra Faz brotar, crescer 

 Alimentos 

Quantidade 7 8 

Fonte: Autoria própria. 
 

 O participante P4 foi o único a substituir um item ao refazer seu Mapa. Na 

primeira construção havia afirmado que o Sol era um planeta e durante a entrevista 

sobre a primeira parte do Mapa, informou que tinha dúvida sobre isso. Mas, ao voltar da 

sessão o item planeta foi riscado e substituído por estrela.  

 As demais informações foram apenas acrescentadas ao Mapa. No quadro a 

seguir (Quadro 13) vemos uma análise das principais categorias em que se inserem os 

conhecimentos explicitados pelo entrevistado. 
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Quadro 13 – Sistematização da amplitude do Mapa 4. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Expressões subjetivas 

sobre o Sol: obra de Deus/ 

natureza 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol é o ar que respiramos/ vida 

Características físicas - 

Temperatura: muito quente 

Em que o Sol Influencia: vida/ 

alimentos 

Definição para o Sol: 

planeta Definição para o Sol: estrela 

O que o Sol faz: aquece  

Quantidade 4 3 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Nesse Mapa houve a utilização de duas categorias comuns aos momentos antes e 

após a sessão, que foram a categoria Subjetividade e Definição. Na categoria 

Subjetividade foram acrescentados dois itens, já a categoria Definição permaneceu 

com a mesma quantidade, uma vez que houve uma substituição. As outras duas 

categorias citadas antes da sessão, Temperatura e O que faz, contêm um item, cada, 

ambos ligados ao conceito de calor. A nova categoria acrescentada foi a influencia do 

Sol na Terra, neste caso, foi citado sua influencia sobre a vida e os alimentos.  

 Podemos notar ainda que nesse Mapa foram reproduzidas frases da sessão, 

como: “é o ar que respiramos” e “sem o Sol não teríamos alimentos”. Quanto à 

dimensão profundidade, P4 não demonstrou detalhamento ou ampliação das ideias e 

conceitos citados. 

 No Mapa 4 houve pouca utilização de termos científicos, apenas cabendo aqui 

destacar uma importante exceção, que foi o uso dos termos estrela e planeta. É 

importante notar que a substituição de estrela por planeta pelo entrevistado sugere 

claramente uma mudança conceitual quanto ao que é o Sol. Não podemos afirmar que 

P4 sabe explicar o porquê dessa mudança, mas deve-se destacar que, embora durante a 

sessão tenhamos explicado o processo de produção de energia pelo Sol, pudemos 

observar que outros entrevistados, mesmo que tenham atentado para esse processo, e 

mesmo que confiantes com a ideia do Sol ser uma estrela (o que é afirmado várias vezes 

durante a sessão), não demonstraram clareza sobre a negação do Sol como planeta. 



103 
 

Dessa forma, notamos que após a sessão alguns participantes podem ainda conceber o 

Sol como planeta e estrela ao mesmo tempo, sem perceber qualquer conflito entre esses 

conceitos. É verdade que durante a sessão o conceito de planeta não é abordado, de 

maneira que esses dados apontam a necessidade dos mediadores levantarem esse 

assunto nas interações com o público. 

 Neste Mapa foram abordadas palavras ou frases que remetem a Expressões 

Subjetivas sobre o Sol, dentre as quais está à ideia de que o Sol foi feito por Deus, a 

qual associamos também a essa categoria. No nosso estudo anterior essas expressões 

que demostram emoção ou sentimento também foram razoavelmente citadas, bem como 

a ideia do Sol ser de origem divina. 

Mapa 5 

 O Mapa 5 foi desenvolvido por uma professora aposentada, com 70 anos. A sua 

estrutura é composta em sua maioria por palavras ligadas entre si, estabelecendo uma 

ideia de relação entre as mesmas. No Mapa também observamos pequenos textos que 

trazem explicações e descrição de um acontecimento. Neste Mapa notamos a relação 

mais íntima que P5 tem com o Sol, principalmente com o significado que o nascer do 

Sol tem para ela. 

 O Mapa foi iniciado com 6 itens no momento anterior à sessão e posteriormente 

foram acrescentados 7 itens. No primeiro momento (ver Quadro 14) podemos notar a 

utilização de termos voltados para sensações do cotidiano, ou seja, experiências que se 

tem com o surgimento diário do Sol, e ainda, a associação dessas experiências com uma 

dimensão religiosa na vida da pessoa. Tem-se algo como: o amanhecer vem, através do 

Sol, e várias coisas são vistas – flores, pássaros,... -, pelo que a entrevistada agradece a 

Deus.  

 Dentre as falas de P5 destacamos ainda o que ela mesma tratou como uma 

superstição envolvendo o eclipse, a qual é bem comum em algumas cidades do interior 

do nosso estado. Ela fala, em seu Mapa, que “na gravidez tinha que assistir ao eclipse 

do inicio ao fim, senão a criança nascia com uma diferença na cor da pele” e afirma 

“assisti um eclipse na segunda gravidez”.  
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Quadro 14 – Sistematização da extensão do Mapa 5. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

amanhecer Astro 

agradece a Deus Cegueira 

flores câncer de pele 

seres vivos Queimadura 

aves Próton 

pôr do sol Nêutron 

eclipse Elétron 

Superstição  

Quantidade 8 7 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Observando o Quadro 12 podemos notar que, de uma fala inicial mais pautada 

em aspectos subjetivos, no segundo momento de construção do Mapa a fala de P5 passa 

a se ater aos termos científicos utilizados na sessão, com foco na composição material 

do Sol e particularmente seus efeitos na saúde. Além disso, essa participante foi a única 

que definiu o Sol com apenas a palavra “astro”. Talvez sua menção se explique por essa 

palavra ser repetida várias vezes durante a sessão ao se referir ao Sol.  

 De fato, olhando o Quadro 15vemos que as categorias utilizadas antes da sessão 

não foram reforçadas, mas surgiram novas categorias. As categorias desse Mapa contêm 

mais de um item, com exceção apenas da categoria Definição. Na própria estrutura do 

Mapa a maioria dos itens de cada categoria estão agrupados e relacionados entre si por 

setas. Isso explicita que P5 reconhece a relação existente entre tais conceitos. Por 

exemplo, no Mapa, “câncer de pele” e “queimadura” estão ligados por traços. Outros 

que também estão relacionados são os itens da categoria Composição. 
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Quadro 15 – Sistematização da amplitude do Mapa 5. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol:  agradece a Deus/ 

(Lembrança de) superstição 
Definição para o Sol: astro 

Em que o Sol Influencia: flores/ 

aves 

Em que o Sol Influencia- 

saúde: cegueira, queimadura, 

câncer de pele 

Astronomia cotidiana: 
amanhecer/ pôr do sol/eclipse 

Características físicas - 

composição: próton, nêutron, 

elétron 

Quantidade 3 3 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Na categoria Influencia listamos os itens flores e aves, pois consideremos que, 

ao associá-los ao amanhecer, P5 estabelece alguma relação de influencia do dia com 

esses itens que simbolizam a natureza. 

 No segundo momento a dimensão que remete a saúde foi bastante comtemplada, 

mas apenas com o sentido negativo, que são as doenças causadas pela longa exposição 

ao Sol sem uso de proteção. No nosso estudo anterior essa dimensão foi contemplada 

tanto com sentido negativo como positivo, e neste último caso havia se destacado a 

menção à produção de vitamina D. Essa dimensão sobre saúde foi explorada, na sessão 

que esse participante assistiu, no momento em que pausamos a gravação e questionamos 

sobre quais as influências que o Sol exerce sobre nós. Nesse momento, o público citou 

apenas problemas de saúde.  

Mapa 6 

 O Mapa 6 foi construído por uma dona de casa, que tem o nível superior 

completo. Este Mapa é o que apresenta o maior número de itens na extensão com 24 

itens antes da sessão acrescidos de 9 após a sessão. As palavras foram dispostas no 

Mapa de forma bem dispersa, mas mantendo relações entre si através de setas. 

Quadro 16 – Sistematização da extensão do Mapa 6. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

montanhas Estrela 

Rosas 

O povo mais velho pelo sol diz 

a hora/ tempo de plantar/sol 
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 minguante/ crescendo. 

Vida Paisagem 

amor  Fenômenos 

ligado com vida. 

planeta (retoma e diz que tem 

duvida se ele é) 

Clareza   

clareia é abrangente  

Saúde   

Lindo   

Claro   

planeta   

Água   

é vida, penso que tem relação, 

não sei dizer qual mas que tem, 

tem.  

Família   

Dia Com Sol, Lazer Praia  

Fraternidade   

Dedicação   

Harmonia   

floresta   

Rios   

Mar   

Plantas/ rochas/ animais porque 

tem o sol   

Quantidade 24 9 
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 Fonte: Autoria própria. 
 

 Podemos notar no Quadro 16 que a maioria das palavras tem relações entre si. 

No primeiro momento as palavras fazem referência a sentimentos e a vivências 

cotidianas e benefícios que o Sol (“seu clarear”) pode trazer para nós, particularmente 

alguns relacionados ao lazer, e à exploração de paisagens.  

 Já no segundo momento as palavras e ideias acrescentadas contemplam questões 

mais ligadas a uma Astronomia Cotidiana (Quadro 17). Podemos dizer que uma 

percepção mais astronômica do dia a dia aprofunda o destaque anterior dado para o 

cotidiano. P6 menciona a palavra “fenômenos”, mas não explica a que fenômeno 

específico ele se refere. Traz ainda dois itens mais científicos, relacionados à definição 

astronômica do Sol, que retomaremos adiante. Nota-se aqui que as principais 

informações destacadas a partir da sessão remetem ao início desta, quando se aborda o 

hábito antigo de se observar o nascente e o poente no decorrer do ano, e ainda, um 

pouco da discussão do Sol como estrela. 

Quadro 17 – Sistematização da amplitude do Mapa 6. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Definição para o Sol: planeta 

Definição para o Sol: estrela/ 

questionamento sobre se é 

planeta 

Expressões subjetivas sobre o 

Sol: amor/ fraternidade/ 

dedicação/ harmonia/ lindo 

Astronomia cotidiana: 

identificação da hora do dia e 

do período de plantar e colher; 

sol minguante e crescente (?) 

Em que o Sol influencia 

montanha/ vida/ água/ lazer/ 

rosas/ floresta/ rios/ mar/ plantas/ 

rochas/animais/clima (sol aparece 

como sinônimo de não se ter só 

chuvas) 

Em que o Sol influencia: 

paisagens 

Em que o Sol influencia -Saúde: 

sentido positivo Dinâmica solar: fenómenos 
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O que o Sol faz: ilumina   

Quantidade 5 4 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Entre as categorias inicialmente contempladas nesse Mapa destacamos aquela 

que denominamos de Expressões Subjetivas, onde aqui vemos que a entrevistada 

associa o Sol com sentimentos (amor) e estado de espírito (harmonia). Como destacado 

anteriormente, essa categoria também surgiu fortemente no estudo realizado 

anteriormente, onde as pessoas se remetiam inclusive à ideia de que o Sol influencia 

nosso estado de ânimo.  

 Nesse Mapa também podemos perceber a existência de dúvida quanto ao que é o 

Sol, pois na primeira construção o Sol é tido como um planeta e no segundo momento é 

acrescentada a palavra estrela. Contudo, não podemos concluir que isso indica uma 

mudança conceitual, pois P6 não fez uma substituição de um termo pelo outro. Dessa 

forma, no Mapa final podemos visualizar a coexistência desses dois conceitos. Durante 

a entrevista, pôde-se perceber que de fato a construção da ideia de estrela, 

proporcionada na sessão, não permitia ao entrevistado negar a ideia de que o Sol 

pudesse ser planeta falta uma reflexão também sobre o que esse termo caracteriza. 

Mapa 7 

 O participante P7 é do sexo feminino, é professora e é mestre em educação. 

Antes da sessão as ideias representadas têm relação com a percepção que P7 tem do Sol, 

com destaque sobre sua cor (amarelo), a luz e, principalmente, o calor. É interessante 

notar que os dias mais quentes são justificados pela hipótese do Sol estar por vezes mais 

próximo da Terra.  

Quadro 18 – Sistematização da extensão do Mapa 7. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

 

Claridade Estrela 

Luz/ que vem do sol, imagine 

se não houvesse o sol que 

escuridão.  

Brilho 
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Calor formação átomos 

Quente Energia 

Tem dias que o sol está muito 

quente, como se já estivesse 

mais perto da Terra 

Astro 

fogo/ os raios que saem do fogo 

que lembram do Sol 
 

quentura  

amarelo/ a cor  

Amor/o povo simboliza amor 

com Sol 
 

Importante para os seres vivos 

da Terra 
 

Quantidade 10 5 

Fonte: Autoria própria. 
 

 Neste Mapa (Quadro 18) também é reconhecida a importância que o Sol tem 

para a vida na Terra e menciona-se ainda que o povo usa o Sol como símbolo para o 

amor. P7 ainda compara o Sol com o fogo, tal comparação é feita a partir de sua 

percepção dos raios que saem do Sol serem parecidos com os que saem do fogo. Os 

conceitos citados após a sessão são bem mais sucintos que os primeiros e trazem uma 

conotação científica. 

Quadro 19 – Sistematização da amplitude do Mapa 7. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

O que o Sol faz: Ilumina 
Definição para o Sol: estrela/ 

astro 

Características físicas - 

Temperatura: quente 

Características Físicas – 

Brilho: intenso, não se deve 

olhar  

Características físicas - Características físicas - 
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Composição: fogo Composição: átomos 

Características físicas - Cor: 

amarelo 

Relação entre Sol e Energia 

produz energia 

Em que o Sol influencia: vida  

Expressões subjetivas sobre o 

Sol 

: amor 

 

Quantidade 6 4 

Fonte: Autoria própria. 
 

 As categorias contempladas nesse Mapa em sua maioria são compostas por 

apenas um item (Quadro 19). A exceção da categoria definição, na qual P7 utiliza as 

palavras estrela e astro. A utilização desses dois termos pode ser explicada pelo fato dos 

mesmos serem utilizados durante a sessão. Nesse sentido, a partir da fala expressa no 

Mapa “é uma estrela mas é também um astro”, percebe-se a necessidade de, durante a 

interação sobre a sessão, discutirmos também a ideia que o público tem sobre astro, de 

modo a favorecer a compreensão de que toda estrela é também um astro. 

 Inicialmente, o Mapa indicava que o Sol era composto por fogo e após a sessão 

foi acrescentada a palavra átomo, que também indica composição. Como não houve 

substituição de um termo pelo outro, não podemos afirmar que houve uma mudança 

conceitual. 

Mapa 8 

 O Mapa 8 foi desenvolvido por uma professora. Sua estrutura é composta por 

palavras ligadas a alguma frase explicativa ou complementar. Tivemos inicialmente 6 

itens e após a sessão foram acrescentados 10 itens (ver Quadro 20). No primeiro 

momento os itens foram bem diversificados e abrangem dimensões tanto astronômicas, 

como também vivências do cotidiano. Em termos de cotidiano, estabelece uma relação 

entre Sol e praia, Sol e lazer. Uma relação desse tipo era até certo ponto esperada nos 

entrevistados, uma vez que praia e Sol fazem parte das referências de lazer para boa 

parte do nosso estado, mesmo em localidades onde não se tem praias. 
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Quadro 20: Sistematização da extensão do Mapa 8. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

 

Universo (onde ele está) Vida 

Luz (reflete a luz) fonte de vida  

Estrela (ele é uma estrela) 

Raios (na hora que tapa o Sol 

aparece) 

Praia (melhor com sol) 

Tempestade solar interfere nos/ 

meios de comunicação 

Dia (a luz é o dia) Satélite 

Calor (ele é quente) Nasce 

 Manchas 

 podem ser maiores que a Terra 

  Alimentos 

Quantidade 6 10 

Fonte: Autoria própria. 
 

 No Quadro 21, podemos perceber que antes da sessão a participante já define o 

Sol como uma estrela, mas ao mesmo tempo afirma que o Sol “reflete” luz. Dessa 

forma, ao admitir que o Sol é uma estrela o participante pode não saber o que quer dizer 

tal denominação. Se o Sol reflete luz ele seria um corpo iluminado e não um corpo que 

produz energia. Mas devemos ainda considerar a possibilidade de o termo “refletir” não 

ter para o participante o mesmo significado que possui na Física, e estar sendo usado no 

sentido de “espalhar”, por exemplo. De todo modo, como utilizamos a entrevista 

somente com fim de estimular a ampliação da fala explicitada no Mapa, não pudemos 

chegar ao sentido exato que estava sendo atribuído à palavra “estrela”. 

 No segundo momento P8 cita informações interessantes sobre a dinâmica solar, 

que não estavam em sua fala anterior. 
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Quadro 21: Sistematização da amplitude do Mapa 8 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Em que o Sol influencia - 

Lazer: praia  

Em que o Sol influencia: : 

vida/ alimentos, dia, meios de  

comunicação, satélites 

O que o Sol faz: Ilumina 

Estrutura solar: raios 

(remetendo ao que é visto ao 

tapar o Sol - coroa) 

Definição para o Sol: estrela/ 

luz 

Dinâmica solar: manchas/ 

tempestade solar 

Astronomia cotidiana: dia 
astronomia cotidiana: nascer 

do Sol 

Localização do Sol no Universo 

: universo 
 

Característica física - 

Temperatura: quente 
  

Quantidade 6 5 

Fonte: Autoria própria. 
 

  Antes da sessão as categorias citadas foram as que apareceram em maior 

quantidade no nosso estudo anterior. Esse Mapa foi o único a citar uma localização para 

o Sol, que no caso foi bem ampla, situando-o no universo.  

 No momento pós-sessão uma das categorias conceituais do Mapa diz respeito à 

Estrutura do Sol, ou mais especificamente, à coroa solar. Termos que envolvem a 

estrutura do Sol, em nível macro, foram pouco citados pelos participantes de modo 

geral, mesmo tendo sido abordados durante a sessão. No caso dessa participante, ela 

trouxe não a denominação da coroa, propriamente dita, mas recuperou a ideia abordada 

na sessão, de que no eclipse, ao se tapar o disco (fotosfera), a coroa (associada aos raios 

usados em desenhos do Sol) torna-se visível.  

 A categoria Dinâmica solar no Mapa 8 é composta por dois itens, que são 

“manchas” e “tempestade solar”, sendo que entre os entrevistados sobre a 

sessão,“tempestade solar” foi citada apenas por essa participante. Quanto a essa 

dimensão da Dinâmica solar, P8 de fato demonstra certo nível de profundidade ao 
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comentar, ainda, que as tempestades solares podem afetar os satélites e 

consequentemente os meios de comunicação. Também é demonstrado certo 

aprofundamento no seu conhecimento sobre as manchas solares quando ela afirma que 

elas podem ser maiores que a Terra.  

 Esses conceitos que envolvem a dinâmica solar foram identificados como 

lacunas no estudo que realizamos anteriormente sobre as ideias que as pessoas em Natal 

e cidades do interior do estado apresentam sobre o Sol. Verificamos, assim, que no 

grupo de entrevistados da presente pesquisa, a apreensão desses aspectos da dinâmica 

solar durante a sessão também não foi significativa, com o Mapa de P8 representando 

uma das exceções.  

Mapa 9 

 Neste Mapa tivemos uma estrutura formada por palavras que não foram 

explicitamente relacionadas entre si pelo participante, inclusive porque não foram 

acrescentadas informações pelo mesmo durante as entrevistas pré e pós-sessão, o que 

dificulta bastante sua análise. 

Quadro 22 – Sistematização da extensão do Mapa 9. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

Lua raios solares 

clima Planetário 

tempo quente Vermelho/ quente 

estrelas 
Pequenas (ao lado de 

estrelas) 

Quantidade 4 4 

Fonte: Autoria própria. 
 

 É interessante notar que a Lua é citada nesse Mapa (Quadro 22), mas não é 

explicitada a relação estabelecida entre ela e o Sol. Também aparece a palavra 

“estrelas”, a qual pode indicar uma compreensão do Sol como sendo uma estrela ou, 

alternativamente, uma distinção, ainda, entre o Sol e as demais estrelas; um resquício, 

por exemplo, da concepção alternativa de que o Sol não é uma estrela. Esse dado sugere 

a necessidade de conferirmos, durante ou após a sessão, o entendimento sobre a 

informação de que o Sol é uma estrela “mediana” comparada a outras, além de 
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reforçarmos a ideia de que o processo de produção de energia produzido pelo Sol é em 

essência o mesmo que ocorre nas demais estrelas.  

 Os outros dois termos inicialmente presentes no mapa fazem referência à 

influência do Sol no clima e, mais especificamente, no tempo quente. 

 

Quadro 23 – Sistematização da amplitude do Mapa 9. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 

Em que o Sol influencia: clima/ 

tempo quente 

Características físicas - 

Temperatura: quente 

Outros:raios solares/ estrelas/ Lua 
Características físicas - 

Cor: vermelho 

 
Outros: pequenas (estrelas)/ 

planetário 

Quantidade 2 3 

Fonte: Autoria própria. 
 

 O Mapa totalizou 3 categorias diferentes (Quadro 23), sendo que foi incluída, 

além destas, a categoria Outros para agrupar os termos que não se encaixam claramente 

nas categorias já estabelecidas ou por não ter sido possível, durante a entrevista, 

esclarecer a relação que o participante estabelece entre eles e o Sol.  

 Neste Mapa a dimensão que trata das influências do Sol foi a mais presente antes 

da sessão, contendo 2 itens. No segundo momento as duas categorias acrescentadas 

tratam de Características Físicas do Sol, como a cor e a temperatura. Talvez, essa 

percepção possa ter sido causada pelas imagens utilizadas na sessão. Essa dimensão já 

havia se destacado no nosso estudo anterior, com exceção da cor vermelha para 

caracterização do Sol. O termo planetário foi também trazido da sessão, contudo, 

infelizmente a entrevista com o participante não possibilitou uma ampliação de sua fala 

sobre o que escreveu e ficamos bem limitados para interpretar os sentidos atribuídos por 

ele ao próprio Mapa. 

Mapa 10 

 O Mapa 10 tem uma estrutura bem diferenciada, pois a sua maior parte é 

composta por desenhos que compõem uma paisagem do sertão (Apêndice K), com o 
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Sol, nuvens e vegetação de cactos. A primeira fase de construção do Mapa resultou 

unicamente nessa cena, e na frase “escacez que pena... que nem todos tem consciência” 

acompanhando-o. Esses dados são bem sugestivos das relações trazidas pelo 

participante, que associa o Sol com a seca. Após a entrevista sobre o Mapa abriram-se 

as palavras e frases que estão destacadas no Quadro 24, na coluna de dados “Antes da 

sessão”. Ali se evidencia mais ainda uma relação em que a seca é vista como um castigo 

trazido pelo Sol. Após a sessão, como se vê no Quadro 24, praticamente não foram 

acrescentadas ideias ou conceitos, e a entrevista, nesse segundo momento, não gerou 

acréscimos de informações. 

Quadro 24: Sistematização da extensão do Mapa 10. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Ideias, frases e 

pensamentos 

 

Escacez (sic)/ que pena... que nem 

todos tem consciência 

Equilíbrio depende 

intimamente da nossa 

estrela maior 

Clima  

Seca  

Ser humano castigado pelo sol  

Natureza  

Quantidade 6 1 

 Fonte: Autoria própria. 
 

 Vemos assim que a maioria das ideias apontadas nesse Mapa lembram ações 

negativas do Sol na Terra, como seca e escassez. A primeira frase No quadro 25 trata 

sobre a falta de consciência como se a “culpa” desse “sofrimento” fosse do homem. 

 No segundo momento a frase acrescentada traz a ideia de que o Sol é 

responsável pelo equilíbrio da natureza.  

Quadro 25: Sistematização da amplitude do Mapa 10. 

 Antes da sessão Após a sessão 

Categorias 
Em que o Sol influencia: seca/ 

clima/escassez 

Em que o Sol influencia: 

equilíbrio da natureza 

 O que o Sol faz: castiga  

Quantidade 2 1 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 Como podemos observar no Quadro 24, nesse Mapa se destaca a dimensão que 

trata das influencias do Sol sobre a Terra. As ideias que compõem essa categoria se 

estendem desde a ação do Sol sobre o clima, causando a seca, até a influência desse fato 

sobre o homem, que nesse caso é castigado. Após a sessão é acrescentada a ideia de que 

o Sol é responsável pelo equilíbrio da natureza, podendo ser entendido como uma 

expressão de que o Sol também exerce influências positivas sobre a natureza, ou ainda, 

como um reforço da ideia anterior, que para o clima ir bem, para não haver a escassez e 

a natureza nos prover de coisas boas, depende-se dele. 

5.2.2 Análise Geral 

 Ao analisar os Mapas individualmente percebemos as especificidades na 

construção de significados por cada sujeito. Para uma visão mais global dos sentidos 

propiciados pela sessão no grupo, decidimos analisar a frequência com que cada 

categoria apareceu nos Mapas antes e após a sessão (Gráfico 1). Dessa forma, podemos 

perceber em quantos Mapas cada categoria foi contemplada. 

Gráfico 1 – Quantidade de participantes que citaram cada categoria, antes e após a sessão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Ao observar o Gráfico 1, percebemos que duas categorias foram citadas na 

mesma quantidade de Mapas, tanto antes como após a sessão. Essas categorias foram 

Localização e Influência. É importante ressaltar que as informações contidas em cada 

categoria podem ser diferentes, nesses dois momentos. Elas também podem ter sido 

citadas em Mapas diferentes nos dois momentos. 
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 Na categoria Localização observamos que os itens citados antes da sessão 

referem-se a uma ideia mais geral de que o Sol está no Universo e no Sistema Solar. Já, 

os dois itens citados após a sessão utilizam a distância Terra-Sol para localizar este 

astro. Esse fato pode ser explicado pela forma como esse tópico foi abordado na sessão, 

chamando atenção para essa distância Terra-Sol. 

 A categoria Influencia obteve um número expressivo de citações, sete em 

ambos os momentos. No momento anterior a sessão, os itens dessa categoria 

contemplaram, em sua maioria, questões ligadas à vida, natureza e clima. No momento 

posterior à sessão, destacamos o surgimento de itens ligados à saúde, em um Mapa 

específico, sendo citados como influências negativas, bem como um Mapa que traz a 

influência do Sol sobre os satélites e meios de comunicação. Essa forma de influência é 

abordada no final da sessão como consequência das tempestades solares e esperava-se 

sua aparição em uma quantidade maior de Mapas. 

 Nas Características físicas agrupamos itens referentes à composição, cor, 

tamanho, temperatura e brilho. Observamos que essa categoria pode ser encontrada em 

4 Mapas antes da sessão e 6 após a sessão. No momento anterior à sessão, podemos 

perceber (Gráfico 2) que a maioria das características físicas citadas se referem à 

temperatura do Sol. Os demais fazem referência à composição, cor e tamanho.  

Gráfico 2 – Características físicas do Sol citadas antes da sessão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 No momento de revisão do Mapa, ou seja, após a sessão, percebemos uma maior 

variedade de itens, assim como uma mudança na frequência de alguns que já haviam 

sido contemplados (Gráfico 3). Chamamos a atenção para a categoria Composição, 

tanto pela quantidade maior de aparição como pelos itens que a compõem. Nessa 

categoria são citados prótons, elétrons, átomo e os gases Hidrogênio e Hélio, os quais 

foram citados no decorrer da sessão como subsidio para a explicação de como o Sol 

composição; 

1

Temperatura; 

4

Tamanho; 1

Cor; 1
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produz sua energia. Tais itens foram acrescentados aos Mapas apenas no momento pós-

sessão.  

Gráfico 3 – Características físicas citadas após a sessão. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 A categoria Astronomia cotidiana foi uma das que surgiram em uma maior 

quantidade de Mapas após a sessão, durante a reconstrução do mesmo (ver Gráfico 1). 

Os itens acrescentados nessa etapa fazem referência, em sua maioria, ao nascer e pôr do 

sol. Esse fato pode ter sido influenciado pelo início e fim da sessão onde os 

participantes são convidados a assistir o nascer e pôr do sol ao som de um cordel.  

 Houve apenas uma categoria que apareceu somente no segundo momento. A 

categoria Dinâmica foi contemplada em 4 Mapas no momento pós-sessão e agrupa os 

itens tempestade solar, manchas e ejeção de massa coronal. Era esperado encontrar itens 

dessa categoria após a sessão, pois esses temas são fortemente explorados no momento 

que tratamos o magnetismo solar e a interação Sol-Terra.  

 As Expressões subjetivas aparecem numa maior quantidade de Mapas no 

momento anterior a sessão. Na análise individual dos Mapas havíamos comentado que 

no segundo momento há a tendência da utilização de termos científicos. Isso também 

pode ser visto como reflexo da sessão, uma vez que os temas científicos predominam na 

mesma. Os aspectos subjetivos citados no segundo momento fazem referência a 

elementos utilizados na sessão, como o pôr do Sol e o cordel. 

 O Gráfico 4, a seguir, traz a informação da quantidade de itens que cada 

categoria agrupa, considerando itens citados tanto antes como após a sessão, e no 

conjunto dos mapas. Podemos notar que a categoria Influencia se destaca por agrupar 

um maior número de itens. Em seguida, a categoria Características físicas também 

apresenta um número representativo de itens. As categorias Dinâmica, Localização e 

Sol e Energia apresentam um número pequeno de itens. 
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Gráfico 4 – Quantidade de itens mencionados em cada categoria tanto antes quanto após a 

sessão 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Procuramos ainda observar se os mapas construídos contemplam os Núcleos de 

informação que foram utilizados para o desenvolvimento da sessão e da mensagem 

geral da mesma. Os Núcleos de informação e a quantidade de Mapas em que eles 

aparecem podem ser observados no Gráfico 5, abaixo. 

Gráfico 5 - Número de Pessoas que apresentaram cada Núcleo de informação em seu Mapa. 

 

 Ao todo utilizamos 9 Núcleos de informação na estrutura da sessão:  

 O movimento aparente do Sol pode ser utilizado como referência para os ciclos 

do nosso planeta; 

 Nossa vida depende do Sol; 

 O Sol é uma estrela; 

 O Sol é uma imensa bola de um gás muito quente; 
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 Em certos aspectos o Sol interage de forma semelhante à de diversos imãs.; 

 A superfície do Sol pode apresentar manchas escuras; 

 O Sol sopra um vento contínuo que atinge a Terra; 

 Acontecem algumas explosões na superfície do Sol; 

 Essas explosões e o vento solar podem causar as auroras e interferir nos sistemas 

de telecomunicação e na transmissão de energia.  

 Como se vê no gráfico 5, 7 deles foram identificados em algum dos Mapas 

analisados. Não encontramos referências, em nenhum mapa, à relação explícita entre 

Sol e magnetismo (ímã) nem menção ao vento do solar.  

 Três Núcleos foram identificados nos dois momentos de construção do Mapa, ou 

seja, antes e após a sessão. Antes da sessão foram citados em três mapas que o Sol é 

uma estrela. O mesmo foi encontrado somente em dois mapas após a sessão, sendo que 

encontramos em um mapa a ideia de estrela e produção de energia ao mesmo tempo. A 

ideia de que nossa vida depende do Sol foi acrescentada a três mapas no momento pós-

sessão.  

 O movimento aparente diário do Sol já aparece, em sua maioria, antes da sessão. 

Mas após a sessão, nos que foram acrescentados, percebemos uma relação maior com os 

ciclos do Sol e a natureza, como o período de plantar e colher; e num dos casos o 

participante destacou ainda a mudança no local do nascer do Sol, informação veiculada 

na sessão. 

 No Núcleo que traz a ideia de que o Sol é uma bola de gás muito quente, 

agrupamos os mapas que contemplam a composição do Sol como sendo um gás. Dessa 

forma, consideramos os mapas que trazem citados o gás Hélio e Hidrogênio. Essas 

informações foram encontradas em apenas dois mapas e somente foram acrescentadas 

no momento pós-sessão. 

 Os núcleos que trazem a ideia de manchas na superfície do Sol e de explosões 

solares foram encontrados em dois mapas. Essas informações também foram 

acrescentadas após o participante assistir a sessão. Alguns trazem até detalhes sobre as 

manchas, como o seu tamanho em relação à Terra, e em relação a explosões que podem 

atingir os satélites. 
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 Percebemos assim, que os Núcleos que surgiram apenas após a sessão referem-

se à dinâmica solar e sua interação com a Terra. Esperava-se encontrar tais informações 

numa maior quantidade de mapas, contudo podemos refletir sobre o motivo dessa 

pequena quantidade de citações. É importante destacar ainda que houve mapas nos 

quais foi percebida a ausência de informações contidas nos Núcleos. Isso também nos 

faz refletir se a sessão contempla apenas os núcleos esquematizados no processo de 

desenvolvimento da sessão.  

 A mensagem geral é percebida mais facilmente na maioria dos mapas, uma vez 

que grande parte dos participantes consideram formas de influência do Sol na Terra. 

Mas, a maioria das formas de influência citadas não estão ligadas a dinâmica solar de 

forma direta, mas sim à luz, vida, aquecimento, natureza, plantação, entre outros. 

5.3 Algumas considerações 

 Após a realização da análise dos mapas, de forma individual e global, pudemos 

perceber momentos da sessão que precisam ser melhorados e os momentos mais 

propícios para a participação do público. 

 Se observarmos tanto a análise por categorias, como a análise por núcleos de 

informações percebemos que, no geral, as ideias expostas nos mapas antes da sessão 

contemplam mais as experiências cotidianas dos entrevistados, já os itens acrescentados 

após a sessão são de natureza científica e contemplam informações contidas na sessão. 

Também percebemos percepções subjetivas transmitidas pela sessão, principalmente no 

que se refere ao cordel e ao nascer e pôr do Sol. 

 Tínhamos como um dos objetivos, ao produzir a sessão, contemplar temáticas 

que haviam sido identificadas como lacunas na cultura geral da população, tais como 

magnetismo e dinâmica solar. Percebemos que, ainda que com uma baixa frequência, 

foram identificadas ideias que remetem à dinâmica Solar. Nesse caso foram mais 

citados as manchas solares e ideias sobre o tamanho destas. Não foram identificadas 

ideias sobre o magnetismo solar. Pode ser que a baixa frequência ou a ausência de 

aparição de ideias que remetam a essa categoria se deva justamente a essa lacuna, pois a 

maioria das pessoas podem nunca ter entrado em contato com informações sobre essa 

temática. De qualquer forma, sentimos a necessidade de uma maior discussão desse 

tema durante a sessão. 

 Percebemos ainda que as ideias apresentadas fazem referência a informações 
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mais descritivas, como tamanho, cor, entre outros. Sendo assim, notamos a ausência de 

ideias que demonstrem a compreensão processos, tais como produção de energia, 

surgimento de manchas, etc.   

 Neste sentido, os momentos participatórios podem contribuir para uma melhor 

compreensão dos processos abordados durante a sessão. Esses momentos não podem ser 

muitos, pois a sessão corre o risco de ficar demorada. Optamos assim, por incluir essas 

paradas para discussão nos seguintes momentos: 

 Logo após o momento em que é discutido o porquê do Sol não produzir 

sua energia de forma semelhante a uma fogueira e é introduzida a ideia 

de fusão nuclear (parte 18 do Story board). O objetivo dessa parada é a 

compreensão do Sol como uma estrela e chamar a atenção para a 

diferença entre estrela e planeta. 

 Após a fala sobre o campo magnético do Sol e sua relação com as 

manchas solares (parte 26 do story board) para discutir o processo de 

formação das manchas e a relação entre o campo magnético do ímã e do 

Sol. Aqui o objetivo é a compreensão do magnetismo solar. 

 No momento em que questionamos sobre as formas como o Sol pode no 

afetar. E importante chamar atenção para a existência de fenômenos 

resultantes da dinâmica Solar. (parte 30 do story board.)  

 É importante perceber que esses momentos não são para perguntas retóricas, que 

tem por objetivo apenas dar continuidade a sessão. Esses momentos participatórios são, 

na verdade, para a efetiva participação do público e problematização das informações 

passadas na sessão naquele momento. Dessa forma, pretendemos suprir as lacunas que 

persistiram quanto ao magnetismo solar e a compreensão dos processos abordados na 

sessão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Quando o homem tiver acabado, então estará no 

começo; e quando cessar a pesquisa, ficará perplexo.”  

   (BÍBLIA, Eclesiástico, 18:6) 

 

 Neste trabalho propusemos um conjunto de etapas para o desenvolvimento de 

uma sessão de planetário voltada para público geral e implementamos essa proposta na 

elaboração de uma sessão pública envolvendo o tema interações Terra-Sol. 

Apresentamos o story board da sessão, intitulada “Viagem ao Sol”, bem como 

desenvolvemos uma avaliação desta, analisando a construção de significados que 

propiciou aos participantes da Mostra pública de Astronomia.  

Para a elaboração da proposta, nos baseamos, em parte, na desenvolvida 

anteriormente por Romanzini e Batista (2009) para a produção de uma sessão voltada 

para público escolar. No entanto, consideramos importante ampliar os aspectos a serem 

observados nesse processo de produção de sessões, assimilando contribuições de dois 

eixos de discussão do ensino de ciências. Um desses eixos faz referência aos objetivos 

da comunicação da ciência, com destaque para a ideia de popularização da ciência 

(KANTOR, 2012; GERMANO; KULESZA, 2007; 2010; JAFELICE, 2002) e o outro a 

reflexões sobre a aprendizagem em contextos de aprendizagem por livre-escolha 

(FALK; DIERKING, 2005, 2000). Nesse segundo eixo, destacamos o Modelo 

Contextual de Aprendizagem como aporte teórico para tais reflexões.  

Dos referenciais sobre popularização da ciência retomamos reflexões referentes 

às contribuições que o conhecimento científico pode trazer ao público e ao diálogo que 

deve ser buscado nas comunicações sobre esse conhecimento. Essa perspectiva leva a 

valorizar o conhecimento popular na escolha da linguagem utilizada e na própria adoção 

desse conhecimento como uma das fontes dos saberes a serem abordados na sessão. 

Com o objetivo de construir essa ponte entre o conhecimento popular e científico, 

realizamos sondagem com a população em Natal e em cidades do interior para saber 

suas ideias e curiosidades em relação ao Sol. Também foi realizada uma pesquisa em 

cordéis, e em fontes científicas. 

Por sua vez, o Modelo Contextual de Aprendizagem levanta uma série de 

aspectos que devem ser considerados nas situações de aprendizagem por livre escolha, 
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dentre os quais destacamos a relevância do uso de organizadores prévios no 

entendimento das ideias gerais propostas, que transpomos para a produção da sessão 

como sendo os núcleos de informação e a mensagem geral. Consideramos que a 

definição de uma mensagem geral como uma das etapas de construção da sessão nos 

auxiliou em sua estruturação, bem como na transposição de conceitos e ideias para que 

a mensagem seja abordada de forma clara.  

 Apresentamos o Story board da sessão que desenvolvemos, bem como alguns 

resultados da avaliação realizada pelo público. A análise destes dados foi utilizada como 

subsidio para apontamentos de aspectos que precisam ser melhorados, bem como para a 

escolha de momentos de efetiva participação do público.  

 Neste processo de avaliação o MSP se mostrou uma ferramenta bastante útil e 

adequada aos nossos objetivos, permitindo que os participantes se sentissem à vontade 

para expressar suas ideias na construção de seus mapas. Talvez isso se deva ao fato de 

ser uma ferramenta que não remete aos modelos de avaliação utilizados na educação 

formal. Quanto à entrevista, que tinha como base o MSP, podemos ter deixado de 

explorar certas dimensões das ideias expostas no mapa. Nosso objetivo era que o 

participante ampliasse as ideias explicitadas nos mapas por meio de entrevistas, como se 

desencaixotasse pensamentos e informações que não haviam ainda sido representadas. 

Para isto, evitamos fazer alguns questionamentos específicos sobre o mapa de cada 

participante; mas percebemos que, particularmente após a sessão, a entrevista pode 

assumir dois momentos contínuos, um momento de exploração do mapa seguido de 

outro onde ao final dessa etapa de exploração podem ser lançadas questões que 

anteriormente pensamos introduzir na forma de questionário 

 Durante a análise levamos em consideração três dimensões da aprendizagem - 

extensão, amplitude e domínio - apontadas por Falk, Moussouri e Coulson (1998); 

contudo, não nos prendemos apenas a essas dimensões. Neste sentido, também 

procuramos analisar a presença das ideias que constituem os núcleos de informação e a 

mensagem geral. 

 A análise e posterior discussão dos dados têm como objetivo realimentar o 

processo, permitindo que façamos algumas considerações sobre momentos da sessão a 

serem melhorados e o apontamento de momentos participatórios na sessão. A seguir 

retomamos algumas considerações sobre os resultados obtidos. 
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 Destacaram-se, em relação à frequência com que apareceram nos mapas após as 

sessões, as informações sobre Características físicas do Sol, as quais remetem ao seu 

tamanho, cor, composição, temperatura e brilho. Aqui destacamos as informações 

caracterizadas como referentes à composição do Sol, entre as quais encontramos 

palavras como átomo, próton, nêutron, elétron e ainda os gases Hidrogênio e Hélio. 

Essas informações foram acrescentadas somente após a sessão e nos chamou atenção, 

uma vez que não esperávamos que esse momento da sessão reverberasse dessa forma na 

mente dos participantes. 

 As informações sobre Astronomia cotidiana estiveram bastante presentes nos 

mapas, tanto antes como após a sessão. No momento anterior à sessão essas 

informações remetiam a experiências e sensações cotidianas das pessoas, relacionadas a 

luz e calor, e após a sessão se referem adicionalmente ao ciclo do local do nascer do Sol 

e à relação entre sua luz e o ambiente.  

 No momento anterior à sessão, muitos mapas também trazem Expressões 

subjetivas sobre o Sol. Tais expressões demonstram que algumas pessoas consideram 

que o Sol é uma criação divina e/ou que o mesmo pode influenciar seu estado de ânimo. 

Essa forma de falar sobre o Sol também pode demonstrar que as pessoas tem uma 

relação íntima com esse astro, percebendo assim sua influência sobre aspectos que 

fogem da explicação científica. Após a sessão alguns aspectos como o cordel e a beleza 

do nascer e pôr do Sol também foram acrescentados a alguns mapas, sugerindo que 

elementos da sessão ativaram a emoção dos participantes. 

 Ainda no momento anterior à sessão muitas pessoas procuraram definir o Sol e 

algumas já o definiam como estrela. Poucos participantes definiram o Sol como planeta 

e um destes substituiu esse termo por estrela, após ter assistido à sessão. É importante 

notar que a utilização do termo estrela para definir o Sol não é evidência de que eles 

compreendem o que é uma estrela. Particularmente, as entrevistas mostraram que alguns 

sujeitos que saem da sessão afirmando que o Sol é uma estrela, e mesmo que lembram 

partes da sessão que remetem ao processo de produção de energia que ele libera, ainda 

possuem dúvida sobre sua natureza. Sentimos assim, a necessidade de explorar melhor 

o momento da sessão que trata sobre a definição do Sol como uma estrela. Dessa forma, 

é importante discutir sobre o processo de produção de energia do Sol e acrescentar 
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claramente a ideia de que ser uma estrela exclui a possibilidade do astro ser planeta  ao 

mesmo tempo. 

 Algumas ideias surgiram apenas no momento posterior à sessão, como aquelas 

relacionadas à Dinâmica solar. Essas ideias haviam sido identificadas como lacunas na 

cultura geral da população, no estudo realizado em Natal e cidades do interior do estado. 

Elas estiveram presentes nas falas sobre as manchas solares e sobre a ejeção de massa 

coronal. Não podemos afirmar que a citação desses fenômenos implica no entendimento 

dos processos envolvidos; é necessário ampliar as etapas da entrevista para alcançarmos 

essa compreensão. Constatou-se, contudo, que não houve mapas que explicitassem uma 

relação entre a dinâmica solar e magnetismo. Também não identificamos referências 

explícitas ao vento solar. Pensamos, assim, ser importante provocar uma participação do 

público nos momentos da sessão que tratam sobre os fenômenos magnéticos e a 

influência destes em nosso planeta. 

 A mensagem geral pode ser percebida numa boa quantidade de mapas, mas a 

maioria não se refere de forma direta à dinâmica solar. Na maioria dos mapas que 

trazem a ideia de que o Sol influencia nossas vidas, encontramos ideias que remetem à 

luz, calor e clima. Essas influências em sua maioria demostram a ideia de que nossa 

vida depende do Sol. Três mapas apontaram influências negativas do Sol. Um deles, 

antes da sessão, indicando o Sol como a causa das secas. Os outros, após a sessão, 

destacaram, cada um: a surpresa em relação a ejeções coronais, que não imaginava que 

pudessem nos prejudicar; e a interferência das tempestades solares nos meios de 

comunicação.  

 Uma implicação importante da avaliação da sessão foi a identificação dos 

momentos propícios para interações com o público, durante a mesma: visando a 

discussão acerca da produção de energia no interior do Sol, indicamos uma parada após 

o momento em que é apresentada a ideia de fusão nuclear, ao finalizar a linha 18 do 

story board; uma segunda parada que propomos, visando a discussão sobre as manchas 

solares como resultado da dinâmica solar, deve acontecer após a fala do quadro 26 do 

story board; e uma terceira parada tendo por objetivo discutir o magnetismo solar e as 

influências do Sol sobre nosso planeta, deve acontecer ao término da fala da linha 30 no 

story board. 
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 Julgamos importante a realização de avaliações dos significados produzidos pelo 

público em mais situações, particularmente após a inserção dos momentos 

participatórios. Contudo, destacamos como pontos prováveis a serem melhorados na 

sessão e sobre os quais deve-se ter maior atenção: o momento que trata sobre o 

magnetismo solar e o que apresenta a estrutura do Sol em camadas internas. As 

mudanças a serem efetivadas podem ser realizadas na velocidade da fala, que pode ser 

reduzida, mas também na quantidade de informações veiculadas na sessão.  

 Consideramos necessária, também, uma melhoria no que se refere às imagens 

utilizadas durante a sessão. Nesse aspecto, lida-se contudo com algumas dificuldades, 

como o fato do software utilizado não permitir a gravação da sessão sendo necessário a 

utilização de meios alternativos. 

 Desenvolver esse trabalho foi um desafio em vários aspectos. O primeiro desafio 

foi adequar essa temática para o público geral, visto que devíamos contemplar diversas 

faixas etárias e realidades socioculturais. Outro desafio era de representar de alguma 

forma a cultura do nosso estado na sessão produzida, o que foi feito com a utilização do 

cordel e de imagens que remetem a frutas e paisagens regionais.  

 Além dos desafios citados, surgiram outros ligados a aspectos técnicos. Foram 

necessárias muitas tentativas para gravar a sessão, uma vez que o software utilizado não 

permitia que a gravássemos. Apesar das dificuldades, conseguimos descobrir 

alternativas que viabilizassem a gravação.  

 Pretendemos dar continuidade a estudos na temática deste trabalho, pois muitos 

questionamentos ainda pairam sobre nossas mentes, principalmente no que se refere a 

um melhor entendimento do papel dos núcleos de informação na produção da sessão. 

Outro aspecto que pretendemos compreender melhor é a utilização do MSP aliado à 

entrevista para a avaliação de sessões. Pretendemos ainda entrar em contato com os 

participantes para saber se suas percepções sobre a temática da sessão foram reforçadas 

por algum evento posterior. Assim, é perceptível que ainda há muitos aspectos a serem 

explorados nesse campo de estudo. Nesse sentido, esperamos que este trabalho 

contribua para que novas pesquisas, que busquem a compreensão da aprendizagem em 

planetários, sejam realizadas.  
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 Por fim, não podíamos deixar de destacar a importância desse ambiente para a 

educação em astronomia. Encontramos diversos motivos para isso, contudo, escolhemos 

ressaltar seu poder de encantamento nas pessoas. Notamos esse “poder” do planetário 

ao ver pessoas que não tinham acesso a essa vivência, em lugares afastados dos centros 

urbanos, saírem empolgadas após terem realizado uma viagem ao Sol. Uma ida ao 

planetário pode inspirar e encorajar o olhar para o céu, permitindo assim que o homem 

volte a se enxergar como parte do universo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CCET - DFTE – Grupo de Pesquisas em Ensino de Física e de Astronomia 

 

Roteiro de entrevista sobre o Sol 

 

 

Data: ___/___/_____   Cidade: _________________  Local: ______________________ 

Nome (opcional): _________________________________________ Idade: ____ anos 

Escolaridade: ____________________  Profissão: _____________________________ 

 

1. Você costuma observar o nascer ou pôr do Sol? 

2. O que é o Sol para você? (O que você conhece sobre o Sol?) 

3. Qual a importância do Sol no seu dia a dia? 

4. Que tipo de efeitos, positivos e negativos, o Sol pode trazer para a Terra, em sua opinião? 

5. Quais as curiosidades que você tem sobre o Sol? 

6. Você já assistiu algum filme, leu ou assistiu alguma notícia sobre o Sol? (Se sim) Pode falar 

um pouco sobre?  

7. Você diria que existe alguma ligação pessoal entre você e o Sol? Pode comentar um pouco 

a respeito? 

 

Obrigada! 
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APÊNDICE B- Mapa 1 
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APÊNDICE C- Mapa 2 
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APÊNDICE D- Mapa 3 
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APÊNDICE E- Mapa 4 
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APÊNDICE F- Mapa 5 
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APÊNDICE G- Mapa 6 
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APÊNDICE I- Mapa 7 
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APÊNDICE J- Mapa 8 
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APÊNDICE J- Mapa 9 
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APÊNDICE K- Mapa 10 

 


