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RESUMO 

 

A presente pesquisa de Mestrado Profissional foi desenvolvida objetivando colaborar 

para o aprimoramento do Ensino de Física e de Astronomia por meio de uma proposta 

que envolve conceitos de Física Moderna e de Astronomia com ênfase no estudo e 

descobertas de exoplanetas. Para se alcançar este objetivo, elaboramos um conjunto de 

sequências de ensino ancoradas nos três momentos pedagógicos: a problematização 

inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1992). Tais sequências culminaram no produto educacional exigido pelo 

Programa, associado à dissertação e destinado aos professores de Física e áreas afins. 

Os conteúdos contemplados nestas sequências foram cuidadosamente selecionados após 

localizarmos, inicialmente, os conteúdos de Astronomia no programa do ensino médio, 

utilizando os eixos estruturadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a 

versão corrente da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Fizemos também uma 

análise das informações contidas no guia do livro didático da disciplina de Física – 

PNLD 2015 – referente ao tema Exoplanetas, onde verificamos a menção a planetas 

fora do Sistema Solar em apenas um livro dentre todas as coleções analisadas. As 

sequências de ensino foram implementadas em sala de aula numa turma de 17 

participantes na forma de um curso de extensão para professores de Física em formação 

inicial (licenciandos do curso de Física no IFRN, campus de Santa Cruz) e teve duração 

de 16h, no qual avaliamos a eficácia (ou suas deficiências) das sequências de ensino 

para compor a versão final do Produto Educacional. Em relação aos métodos, a presente 

pesquisa fez o uso de uma abordagem qualitativa, que incluiu uma pesquisa 

bibliográfica, levantando documentos representativos da literatura da área, a produção 

das sequências de ensino e a análise e avaliação da sua aplicação em um ambiente de 

pesquisa-ação. Todos os dados foram organizados, codificados, categorizados e 

interpretados por meio dos critérios de análise do conteúdo de Bardin (1977). 

Destacamos, da análise dos questionários bem como das atividades desenvolvidas pelos 

participantes, o alto nível de interesse e motivação pela temática, tendo o curso sido, 

para a maioria, o primeiro contato com assuntos relacionados à astronomia, em especial 

exoplanetas.   

  

PALAVRAS-CHAVES (de 3 a 5): Ensino de Astronomia, Exoplanetas, Física 

Moderna, Formação de Professores. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research of Master Professional was developed aiming to collaborate for the 

improvement of the Teaching of Physics and Astronomy through a proposal that 

involves concepts of Modern Physics and Astronomy with emphasis in the study and 

discoveries of exoplanets. In order to reach this goal, we elaborated a set of teaching 

sequences anchored in the three pedagogical moments: the initial problematization, the 

organization of knowledge and the application of knowledge (DELIZOICOV, 

ANGOTTI, 1992). These sequences culminated in the educational product required by 

the Program, associated to the dissertation and destined to teachers of Physics and 

related areas. The contents contemplated in these sequences were carefully selected 

after initially locating the contents of Astronomy in the high school program, using the 

structuring axes of the National Curricular Parameters (NCP) and the current version of 

the National Curricular National Basis (BNCC). We also did an analysis of the 

information contained in the guide of the textbook of the discipline of Physics - PNLD 

2015 - referring to the theme Exoplanets, where we find the mention of planets outside 

the Solar System in only one book among all the analyzed collections. The teaching 

sequences were implemented in a classroom of 17 participants in the form of an 

extension course for physics teachers in initial formation (graduates of the Physics 

course at the IFRN, campus of Santa Cruz) and lasted for 16 hours in the which we 

evaluate the effectiveness (or its deficiencies) of the teaching sequences to compose the 

final version of the Educational Product. Regarding the methods, the present research 

made use of a qualitative approach, which included a bibliographical research, raising 

documents representative of the literature of the area, the production of teaching 

sequences and the analysis and evaluation of its application in a research- action. All 

data were organized, coded, categorized and interpreted using the criteria of content 

analysis of Bardin (1977). From the analysis of the questionnaires as well as the 

activities developed by the participants, we highlight the high level of interest and 

motivation for the subject, and for most of them the first contact with subjects related to 

astronomy, especially exoplanets. 

 

KEYWORDS (from 3 to 5): Teaching of Astronomy, Exoplanets, Modern Physics, 

Teacher Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a Educação em Astronomia tem sido objeto de estudo em 

inúmeras pesquisas brasileiras. Segundo Langhi e Nardi (2014) desde a primeira tese 

intitulada Um Projeto Brasileiro de Ensino de Física publicada em 1973 de autoria de 

Rodolpho Caniato, na qual discutia acerca de aspectos inovadores referentes ao ensino 

de Astronomia, houve um aumento significativo da produção de pesquisa na área.  

De acordo com um levantamento iniciado por Bretones (2014) de teses e 

dissertações, defendidas no Brasil sobre Educação em Astronomia, e que continua 

sendo atualizada a cada ano, a produção de teses e dissertações, publicados sobre este 

tema, em geral tem crescido numa taxa cada vez maior. Crescimento semelhante sobre 

este tema tem ocorrido em congressos, nas reuniões anuais da Sociedade Astronômica 

Brasileira (SAB) e nos Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEF). A produção 

acadêmica em periódicos científicos nacionais teve um crescimento acentuado a partir 

de 1999, todavia, segundo Marrone Júnior (2007) somente a partir de 2000 estes artigos 

começaram a assumir uma postura de estrutura científica em seu texto normativo. 

De acordo com Langhi e Nardi (2012) apesar do crescente interesse dos 

pesquisadores sobre este tema, o ensino da Astronomia na Educação Básica ainda 

parece escasso no Brasil, constituindo-se basicamente de episódios isolados e esforços 

pontuais. Um dos obstáculos apontados, segundo esses autores, para que o Ensino da 

Astronomia avance e se consolide na Educação Básica, é a deficiência na formação dos 

professores nos cursos de licenciatura, ou seja, a formação desses profissionais não tem 

sido suficiente para garantir o seu desenvolvimento profissional. 

A deficiência na formação do professor de Física, também é uma das 

justificativas para que os temas de Física Moderna e Contemporânea não sejam 

discutidos no âmbito escolar. Agostin (2008), afirma que uma das justificativas pelos 

quais os professores optam por não trabalharem conteúdos de FMC, é sua insegurança 

decorrente do fato de que estes não têm um conhecimento suficiente sobre a temática.  

  Acreditamos que esta relação entre a pesquisa em ensino e a realidade escolar 

reside na possibilidade de as pesquisas acadêmicas possam contribuir para a mudança 

desse cenário e proporcionar ao educando uma melhor formação.  
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É neste contexto que elaboramos essa pesquisa, enquanto preocupação acerca de 

constantes reafirmações encontradas na literatura de que é importante ensinar 

Astronomia e Física Moderna e Contemporânea nos cursos de formação de professores 

para que estes possam utilizar nas salas de aulas da educação básica.  

Essa dissertação está estruturada em seis Capítulos a começar por essa 

introdução que tem como objetivo dar uma visão geral da temática dessa pesquisa, das 

justificativas, suas questões norteadoras e dos objetivos que subsidiaram o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

O Capítulo 2 traz um breve panorama sobre o contexto histórico da evolução da 

educação em astronomia em alguns países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Bulgária, França, México e no Brasil. No Brasil, o ensino de Astronomia, está ancorado 

nas proposições contidas nos documentos oficiais do Ministério da Educação. Nesses 

documentos são sugeridos eixos estruturantes considerando os documentos 

referenciadores da educação básica e do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), bem como, os guias do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), organizados por professores avaliadores sob a supervisão do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Dessa forma, como o 

ensino de Ciências no Ensino Fundamental e da Física no Ensino Médio desenvolvido 

nas escolas tem como referência, além dos documentos educacionais, os conceitos 

apresentados nos livros didáticos foi realizada uma análise das informações contidas no 

guia do livro didático da disciplina de Física – PNLD 2015
1

 referente ao tema 

Exoplanetas. Em análise aos livros didáticos que constam no guia do livro didático do 

PNLD/ 2015 de Física destinada ao Ensino Médio verificamos a menção a planetas fora 

do Sistema Solar, em apenas um livro da coleção de Física - Eletromagnetismo e Física 

Moderna, vol. 3, dos autores José Roberto Castilho Piqueira, Wilson Carron e José 

Osvaldo de Souza Guimarães. Também abordamos nesse capítulo, um panorama a 

respeito do Ensino de Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio onde 

foi possível constatar a necessidade de inclusão da FMC como uma alternativa plausível 

para estimular a melhoria da aprendizagem de Física na escola secundária. 

                                                           

1 
 A presente pesquisa teve início no primeiro semestre de 2017, período em que ainda 

estava vigente o Edital PNLD-2015. 
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O Capítulo 3 aborda uma síntese dos conteúdos conceituais específicos de 

Astronomia e Física Moderna concernente à temática do nosso trabalho que foram 

contemplados nas sequências de ensino e que compõe o produto educacional desta 

dissertação. 

A fundamentação teórica que serviu de base para a metodologia de análise dos 

dados é apresentada no Capítulo 4. Atendendo aos objetivos do nosso trabalho, 

elegemos a análise de conteúdo, fundamentada em Bardin (1977) para a análise e 

sistematização dos dados empíricos da pesquisa. Apresentamos os sujeitos e o contexto 

da pesquisa, o aporte teórico da análise de conteúdo, as etapas metodológicas 

consideradas por essa autora, bem como os encaminhamentos de análise e a 

sistematização dos dados. 

No Capítulo 5, discorremos sobre o que é o produto educacional, como foi 

realizada a seleção de conteúdos que compõem as sequências de ensino que foram 

utilizadas durante o curso de extensão realizado no IFRN Campus Santa Cruz. Também 

apresentamos a metodologia empregada nas sequências ancorada em três momentos 

distintos: a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do 

conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991), e como ocorreu a aplicação do curso 

de extensão, acompanhada da transcrição das discussões e avaliações das atividades 

realizadas. 

Por fim, no Capítulo 6 apresentamos as considerações finais sobre a aplicação da 

sequência didática, e fomentamos uma reflexão a respeito da necessidade de se repensar 

a formação de professores, ao ponto que o ensino de astronomia e de Física Moderna 

sofra alterações se desejarmos que processos efetivos de ensino-aprendizagem 

aconteçam com mais frequência e qualidade. 

 

1.1 Justificativa 

 

Escolher a temática de uma pesquisa na qual se quer trabalhar, significa definir 

entre inúmeras possibilidades aquela que mais estimula a nossa curiosidade e desafia 

nossa compreensão. É imprescindível, ainda, que a opção, além de instigar nossa 

vontade, colabore para a construção do conhecimento pessoal e coletivo. Para tanto, é 

imprescindível também que resulte em um processo ensino-aprendizagem que seja 

significativo para alunos e docentes. 
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Assim, para escolher o tema desse trabalho foi preciso realizar algumas leituras 

preliminares sobre o ensino de Astronomia na educação básica (área de trabalho 

desejada). Em seguida, foi possível inferir alguns problemas recorrentes nesse ensino, 

tais como evidenciam várias contribuições: 

 A maioria dos cursos superiores no Brasil (Física, Geografia e Ciências, por 

exemplo) voltados para a formação inicial de professores, não capacita satisfatoriamente 

os futuros docentes a ministrar os conteúdos relacionados aos fenômenos astronômicos 

(BRETONES, 2006); 

 Os docentes não possuem uma base conceitual e metodológica sólida para 

trabalhar com temas relacionados à Astronomia, o que os deixa inseguros para 

ministrarem suas aulas, comprometendo assim a qualidade do trabalho desenvolvido 

(GONZATTI et al., 2013);  

 O ensino de Astronomia é incipiente, às vezes ignorado, nos currículos de 

física; quando isto não acontece, é ministrado de forma ilustrativa ou decorativa, sem 

metodologias inovadoras que favoreçam a criatividade e o interesse dos estudantes 

(PEDROCHI; NEVES, 2005);  

 O ensino de Astronomia é baseado em uma metodologia extremamente 

tradicional, com ênfase em conceitos prontos e leitura de textos de livros didáticos, não 

havendo espaço para o confronto de ideias entre alunos e o professor; (BARROS et al., 

1997 apud PUZZO, 2005). 

 A compreensão científica dos temas astronômicos permanece um dos desafios 

significativos para a concreta implementação da Educação em Astronomia na educação 

básica (GONZATTI et al., 2013);  

 Grande parte dos alunos das escolas públicas conclui o ensino básico sem um 

conhecimento elementar de conteúdos na área de Astronomia (DIAS; RITA, 2008); 

Ainda com relação à Educação em Astronomia no Brasil, Langhi (2011) através 

de um estudo na literatura especializada, também elencou alguns entraves nessa área.  

 Há falhas na formação inicial de professores da educação básica, concernentes 

a conteúdos e metodologias de ensino de Astronomia; 

 Os cursos de curta duração, normalmente denominados de “formação 

continuada” não promovem, satisfatoriamente, uma mudança efetiva na prática docente 

para a educação em Astronomia; 
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 Há uma ausência de material bibliográfico com uma linguagem acessível e de 

fonte segura de informações sobre Astronomia para professores e público em geral; 

 Há uma divergência entre a proposta dos PCN e o trabalho efetivo dos 

professores nas escolas com o estudo do tema Astronomia. 

 Os docentes não se informam quanto às novas descobertas e/ou eventos 

relacionados aos fenômenos astronômicos que estão para acontecer (por exemplo: 

eclipses, chuvas de meteoros etc.) e que poderiam ser utilizados nas aulas. 

 A maioria dos estudantes da área das ciências exatas e naturais concluem sua 

graduação sem ter adquirido um conhecimento básico sobre os fundamentos da nova 

visão cosmológica do Universo.  

Como podemos observar a formação dos professores é um dos temas mais 

investigados nessa área, devido à sua implicação com a qualidade do trabalho docente. 

Com base nessa realidade, alguns pesquisadores da área de pesquisa em ensino de 

Física, em particular, linhas temáticas relacionadas à Astronomia, demonstram 

inquietação e sugerem inovações na prática docente como alternativa de amenizar esses 

problemas presentes na educação básica (LANGHI E NARDI, 2010, 2012; CANALLE, 

2009).  

Diante da atual situação em que se encontra o ensino de Astronomia na educação 

básica, assim como dos obstáculos existentes, tanto a formação inicial quanto a 

formação continuada precisam ser concebidas e ressignificadas. Segundo Gonzatti et al. 

(2013) 

 

[...] visando a propiciar, por um lado, o contato dos professores com 

as importantes contribuições da pesquisa em ensino de Ciências e de 

Astronomia e, por outro, a contemplar os conteúdos essenciais nos 

currículos dos cursos de licenciatura. Não basta reconhecer cenários, é 

preciso intensificar a articulação entre a pesquisa e o ensino desde as 

etapas iniciais da formação docente. (GONZATTI et al., 2013, p.40). 

 

Todavia, é necessário que os pesquisadores, proponham ações concretas que 

venham aumentar a proximidade entre resultados de pesquisa e a prática docente, 

constituindo um movimento incessante para a consolidação da Educação em 

Astronomia na escola básica.  
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Uma pesquisa realizada por Langhi e Nardi (2014, p. 53), levando em 

consideração a produção nacional de artigos sobre educação em Astronomia, publicados 

em periódicos da área no período compreendido entre 1985 e 2008, indicou as seguintes 

justificativas para a importância do ensino de temas sobre Astronomia na formação 

inicial e continuada dos professores:  

 Potencializa um trabalho docente voltado para a elaboração e aplicação 

autônoma de atividades práticas contextualizadas, muitas destas sob a necessidade 

obrigatória de uma abordagem de execução tridimensional que contribua para a 

compreensão de determinados fenômenos celestes; 

 Implica em atividades de observação sistemática do céu a olho nu e com 

telescópios (alguns construídos pelos alunos e professores, desmistificando sua 

complexidade); 

 É altamente interdisciplinar; 

 Sua educação e popularização podem contribuir para o desenvolvimento da 

alfabetização científica, da cultura, da desmistificação, do tratamento pedagógico de 

concepções alternativas, da criticidade sobre notícias midiáticas sensacionalistas e de 

erros conceituais em livros didáticos; 

 Fornece subsídios para o desenvolvimento de um trabalho docente 

satisfatoriamente em conformidade com as sugestões dos documentos oficiais para a 

educação básica nacional, a partir da sua inserção na formação inicial e continuada de 

professores.  

É considerando esse contexto, no qual estamos inseridos, que esta pesquisa foi 

desenvolvida objetivando colaborar para o aprimoramento do Ensino de Física e de 

Astronomia por meio de uma proposta que envolve conceitos de Física Moderna e de 

Astronomia com ênfase no estudo e descobertas de exoplanetas.  

Ressaltados todos esses entraves na educação em Astronomia, é cabível a 

pergunta: Por que exoplanetas? Qual a justificativa para essa temática? 

A opção de envolver o estudo de exoplanetas foi fomentada, primeiramente, pelo 

fato da descoberta de um planeta com potencialidade de habitabilidade, denominado 

Proxima b, que orbita a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar, a Proxima 

Centauri. O planeta está na “Goldilocks zone” (Zona dos Cachinhos Dourados) ao redor 

da sua estrela, onde a temperatura é justo a certa – não podendo ser quente demais nem 

frio demais – para nele existir água líquida, e encontra-se a "apenas" 4,2 anos-luz da 
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Terra, pouco mais de 40 trilhões de quilômetros, o que é extremamente próximo em 

termos cósmicos (ESCUDÉ et al., 2016).  

Esse é um tema recente sobre o qual supõe-se que o aluno, por ter fácil acesso às 

notícias, já tenha alguma informação, senão sobre essa descoberta, mas provavelmente 

sobre qualquer outra relacionada a exoplanetas. Esse conhecimento pode servir de 

âncora para novas aprendizagens relacionadas ao tema, desde que o aluno tenha uma 

predisposição a aprender. 

Outro fator preponderante foi devido à experiência piloto de planejar e ministrar 

um minicurso sobre este tema. Tal apresentação piloto foi implementada pela autora 

com assistência do orientador perante os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID – Física/UFRN) em novembro 2016
2
. Além disso, 

acredita-se que uma proposta dessa natureza fornece subsídios para motivar os 

estudantes a compreender conceitos referentes à Astronomia de forma a tomarem 

consciência do Universo do qual fazem parte (ANDRADE, 2012). 

No que concerne a presente pesquisa, ela tem a justificativa adicional de 

propiciar uma familiarização estreita com os fundamentos da Física associados às 

descobertas dos exoplanetas, especialmente os conteúdos conceituais intimamente 

vinculados a Astronomia e Física Moderna. O ensino de Física Moderna no nível médio 

já se constitui segundo Monteiro, Nardi e Bastos Filho (2013) como sendo uma das 

linhas de pesquisa que mais crescem em torno desta. Dessa forma, almejamos colaborar 

para o acervo desta linha de pesquisa introduzindo conceitos de Astronomia 

acompanhada da Física Moderna. Para compreendermos e aprofundarmos aspectos 

específicos referentes aos conceitos de Física Moderna, abordados nesta pesquisa, 

buscamos a fundamentação, sobretudo, em Oliveira Filho; Saraiva (2014), Tipler e 

Llewellyn (2012). 

Assim, todo o material produzido nesta pesquisa será disponibilizado em páginas 

apropriadas da Internet, com o intuito de facilitar o acesso às informações, 

possibilitando a consulta, bem como permitir que o referido estudo seja utilizado como 

fonte segura de pesquisa para assuntos relacionados ao Ensino de Física e de 

Astronomia. 

                                                           

2  Este minicurso foi também apresentado no XXII Simpósio Nacional de Ensino de 

Física (SNEF), realizado em São Carlos, SP, no período de 23 a 27 de janeiro, 2017. Confira 

código CO-06: http://www1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/cursos/listacursos.asp 
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1.2 Questões norteadoras 

 

Em decorrência das justificativas mencionadas anteriormente e da necessidade 

de uma formação inicial mais sólida em Astronomia e Física Moderna no Ensino 

Médio, mais especificamente, a Física Quântica, considerada fundamental para a época 

atual de desenvolvimento científico e tecnológico, foram construídas as seguintes 

questões norteadoras desse trabalho: 

Como podemos contribuir para a melhoria do ensino de Física no nível Médio 

via proposta de ensino envolvendo conceitos de Astronomia e de Física Moderna, com 

ênfase nas descobertas de exoplanetas? Por onde começar? Quais abordagens podem ser 

facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Contribuir para a melhoria do ensino de Física no nível Médio via proposta de 

ensino envolvendo conceitos de Astronomia e de Física Moderna, com ênfase nas 

descobertas de exoplanetas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Elaborar sequências didáticas direcionadas ao Ensino Médio evidenciando os 

conteúdos conceituais de Física Moderna e Astronomia no contexto das descobertas de 

exoplanetas;  

- Realizar um curso de extensão para licenciandos do curso de Física no IFRN, 

campus de Santa Cruz (professores de Física em formação inicial), utilizando como guia 

as sequências didáticas em desenvolvimento durante a elaboração da dissertação; 

- Descrever a experiência em documento científico formal (dissertação de 

mestrado e também em, pelo menos, um artigo científico); 
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- Oferecer subsídios aos professores de Física ou de áreas afins para 

introduzirem a Astronomia juntamente à Física Moderna nas salas de aula do Ensino 

Médio através de um tema instigante como é o dos exoplanetas, para tanto compondo 

um produto educacional que se constitua em um Guia do Professor para esse fim; 

 

 

2 O ENSINO DA ASTRONOMIA E DA FÍSICA  

 

2.1 Breve panorama do ensino da Astronomia no mundo Ocidental 

 

Em sua essência, segundo Mourão (1997), a Astronomia é a ciência cujo 

objetivo é a observação dos astros, situá-los no espaço e no tempo, criar teorias que 

expliquem os seus movimentos e as suas origens, descobrir a sua natureza, bem como as 

suas características e evolução.  

 O desconhecimento da verdadeira natureza dos astros fez com que a 

humanidade desde tempos imemoriais os levasse, na medida de sua capacidade 

intelectual, a compreender o funcionamento do Universo. Descobertas arqueológicas 

têm demonstrado, embora esses conhecimentos disponíveis sejam relativamente 

escassos, que a origem da Astronomia se encontra na pré- história. Desde a pré-história 

os povos primitivos observavam os fenômenos que ocorriam a sua volta, com o intuito 

de desvendar e conhecer os seus mistérios (FARIA, 1987), por isso segundo Oliveira 

Filho e Saraiva (2014) a astronomia é considerada a mais antiga das ciências.  

Através do conhecimento herdado das culturas das antigas civilizações, os 

gregos deram um enorme avanço a Astronomia por acreditarem ser possível 

compreender e descrever de forma racional os fenômenos naturais. Segundo Bretones 

(2011) foi a partir dos estudos rudimentares herdados dos mesopotâmicos e dos egípcios 

que os filósofos gregos desenvolveram a matemática, bem como a geometria para 

descrever os fenômenos celestes no século VI a. C. que a Astronomia começou a ser 

considerada Ciência.  

Segundo Faria (1987) a Astronomia é considerada a mais antiga das Ciências, o 

que possibilita termos uma visão global de como o conhecimento cientifico, mais 
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especificamente da Astronomia, foi sendo construído ao longo dos séculos, passando 

por diversas mudanças de paradigmas.  

Há décadas, existe a preocupação de como o conhecimento científico, mais 

especificamente da Astronomia é trabalhada nos programas de educação de alguns 

países, e também no Brasil.  

Os autores Langhi e Nardi (2012) fizeram um breve panorama sobre o contexto 

histórico da evolução da educação em astronomia e cita alguns países. Nessa análise os 

autores apontam que o intuito dos programas vigentes de Astronomia, na maioria dos 

países, seria para responder as necessidades daquele período. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, até meados do século XIX, os programas de 

ensino davam ênfase em habilidades práticas e atividades desta natureza, o que incluía 

os conteúdos sobre fases da lua, eclipses, localização astronômica e noções de medidas 

do tempo para fins de uso na navegação eram temas dominantes nas escolas. Nessa 

época, a astronomia também apareceu como disciplina nos currículos acadêmicos e fez 

parte de um curso que corresponde com a geografia física. 

No Reino Unido, também por volta de meados do século XIX, a astronomia 

fazia parte do currículo do ensino de ciências, havendo uma nítida popularização tendo 

como principais influenciadores Herschel e Clerke. No entanto, no início do século XX, 

ela sumiu do currículo formal de ensino de ciências.  

Na Bulgária, até fins da década de 1970, a astronomia era uma disciplina de 15 a 

30 horas de carga horária, mas atualmente encontra-se “humildemente” incorporada à 

disciplina de Física. 

Na França, aconteceu o inverso. Até 1970 não existiam conteúdos de astronomia 

nos programas escolares, mas em razão do grande interesse da população pela 

astronomia, na época, alguns astrônomos do país conseguiram, do Ministério da 

Educação, inserir temas de Astronomia nas escolas. Entretanto, segundo Langhi e Nardi 

(2012), ela aparece como conteúdos interdisciplinares envolvendo as disciplinas de 

Física e Matemática e são também trabalhados durante a formação inicial dos 

professores. 

No México, desde 1985, a Universidade Nacional do México (UNAM) criou 

uma série de cursos de atualização para professores, e a astronomia finalmente esteve 

presente como tópicos disciplinares de formação continuada docente (HERRERA, 1990 

apud LANGHI; NARDI, 2012). O intuito inicial era explicar conteúdos mais complexos 

de astronomia, mas descobriu-se que os professores não dominavam nem conteúdos 
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básicos desta ciência, apresentando diversas concepções alternativas e crenças 

populares, o que provocou alterações na estrutura do conteúdo programático original. 

“As disciplinas de Astronomia e de Cosmografia são mantidas, até hoje, nas 

licenciaturas em Matemática e em Geografia” (SOBREIRA, p 94-95, 2005).  

No Brasil, o primeiro curso de graduação em Astronomia foi concebido em 

1958, na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), da antiga Universidade do Brasil, no 

Rio de Janeiro. Todavia, com o passar do tempo os cursos de Astronomia foram 

perdendo força, cedendo espaço e, por exigência do mercado de trabalho. Em 1960 

várias instituições de ensino superior passaram, então, a oferecer cursos de graduação 

em Física, Engenharia e Matemática com a disciplina de Astronomia como optativa. 

Segundo Bretones e Videira (2003) “a Astronomia era uma ciência destinada à prática, 

ensinada, consequentemente, com fins utilitaristas” e que não tinha a finalidade de 

formar astrônomo.  

Assim, devido às reformas educacionais que passaram a vigorar no país, com a 

Lei n° 9.424/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1997, e atualmente com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) os conteúdos de Astronomia foram diluídos e integrados, 

no ensino fundamental, à disciplina de ciências naturais e, no ensino médio, à disciplina 

de Física. O que ocasionou, segundo Langhi e Nardi (2012), definitivamente, a retirada 

da astronomia como disciplina específica nos cursos de formação de professores sendo 

trabalhada de forma superficial em tais cursos. 

 

2.2 A Astronomia na educação básica brasileira 

 

O ensino de Astronomia, no Brasil, está ancorado nas proposições contidas nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação, a saber: PCN e PCN+ (BRASIL, 2000; 

BRASIL 2002), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 

2006), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (BRASIL, 

2013) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2015) (BRASIL, 2016) 

(BRASIL, 2017) voltados para o ensino fundamental e médio, que incorporam a 

legislação educacional, a saber, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de Nº 9.394/96. Um dos motivos para a sua elaboração foi de “construir uma 

referência curricular nacional para o ensino (...)” (BRASIL, 1997).  
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No Ensino Fundamental, os PCN na área de Ciências Naturais, propõe aos 

professores a organização do ensino em quatro blocos temáticos “Ambiente; Ser 

humano e saúde; Recursos tecnológicos; e Terra e Universo”. Nesse último bloco são 

sugeridos conceitos básicos de astronomia, de forma a “compreender o Universo 

projetando-se para além do horizonte terrestre” (BRASIL, 1997). 

Os três primeiros blocos se desenvolvem ao longo de todo o ensino fundamental, 

no que diz respeito ao bloco Terra e Universo é recomendado que seja abordado a partir 

do 3° ciclo, o que corresponde atualmente ao Ensino Fundamental II
3
. 

Além disso, os PCN recomendam que o docente organize seu conteúdo em 

temas diferentes, articulando-os com notícias que saem na mídia relacionada a novas 

descobertas em relação ao Universo, ou fenômenos astronômicos regionais ou mundiais 

(eclipses, aproximação de planetas, chuvas de meteoros etc.), uma vez que estes 

assuntos causam, geralmente, grande curiosidade nas pessoas (LANGHI; NARDI, 

2010).  

Em relação à Base Nacional Comum Curricular, referente à etapa do Ensino 

Fundamental, que foi homologada pelo Ministro da educação Mendonça Filho em 20 de 

dezembro de 2017 encontra-se dividida em quatro áreas de conhecimento: (i) 

Linguagens; (ii) Matemática; (iii) Ciências Naturais; e (iv) Ciências Humanas.  

Cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades relacionadas 

a diferentes objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos), que, por sua 

vez, são organizados em unidades temáticas. Em Ciências, as Unidades Temáticas são: 

(i) Matéria e energia; (ii) Vida e evolução; e (iii) Terra e Universo. Os conteúdos de 

Astronomia, assim como nos PCN, apresentam uma ênfase maior na unidade temática 

Terra e Universo. 

 

 

 

 

                                                           

3  BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução 

nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, 

Seção 1, p. 34. Disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf. Acesso em 09 fev. 2018. 
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Quadro 1. Distribuição de conteúdos de Astronomia conforme BNCC – EF (Ens Fund) 

 

Unidade Temática Terra e Universo 

 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

1° ANO Escalas de tempo 

 

(EF01CI05) Identificar e 

nomear diferentes escalas 

de tempo: os períodos 

diários (manhã, tarde, 

noite) e a sucessão dos 

dias, semanas, meses e 

anos. 

(EF01CI06) Selecionar 

exemplos de como a 

sucessão de dias e noites 

orienta o ritmo de 

atividades diárias de seres 

humanos e de outros seres 

vivos. 

2° ANO Movimento do Sol no céu; 

O Sol como fonte de luz e 

calor 

 

(EF02CI07) Descrever as 

posições do Sol em 

diversos horários do dia e 

associá-las ao tamanho de 

sua própria sombra e da 

sombra de diferentes 

objetos. 

(EF02CI08) Comparar e 

registrar o efeito da 

radiação solar 

(aquecimento) em 

diferentes tipos de 

superfície (água, areia, 

solo, superfície escura, 

superfície clara etc.) 

 

3° ANO Características da Terra; 

Observação do céu; Usos 

do solo 

 

(EF03CI07) Identificar 

características da Terra 

(como seu formato 

esférico, a presença de 

água, solo etc.), com base 

na observação, 

manipulação e comparação 

de diferentes formas de 

representação do planeta 

(mapas, globos, fotografias 

etc.). 

(EF03CI08) Observar, 

identificar e registrar os 
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períodos diários (dia e/ou 

noite) em que o Sol, demais 

estrelas, Lua e planetas 

estão visíveis no céu. 

(EF03CI09) Comparar 

diferentes amostras de solo 

do entorno da escola com 

base em algumas 

características (cor, textura, 

cheiro, tamanho das 

partículas, permeabilidade 

etc.). 

(EF03CI10) Identificar os 

diferentes usos do solo 

(plantação e extração de 

materiais, dentre outras 

possibilidades), 

reconhecendo a 

importância do solo para a 

vida. 

 

4° ANO Pontos cardeais; 

Calendários, fenômenos 

cíclicos e cultura 

(EF04CI09) Identificar os 

pontos cardeais, com base 

no registro de diferentes 

posições relativas do Sol e 

da sombra de uma vara 

(gnômon). 

(EF04CI10) Comparar e 

explicar as diferenças 

encontradas na indicação 

dos pontos cardeais 

resultante da observação 

das sombras de uma vara 

(gnômon) e por meio de 

uma bússola. 

(EF04CI11) Associar os 

movimentos cíclicos da 

Lua e da Terra a períodos 

de tempo regulares e ao uso 

desse conhecimento para a 

construção de calendários 

em diferentes culturas. 

 

5° ANO Constelações e mapas 

celestes; Movimento de 

rotação da Terra; 

Periodicidade das fases da 

Lua; Instrumentos óticos. 

(EF05CI10) Identificar 

algumas constelações no 

céu, com o apoio de 

recursos, como mapas 

celestes e aplicativos, entre 

outros, e os períodos do 

ano em que elas são 
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 visíveis no início da noite. 

(EF05CI11) Associar o 

movimento diário do Sol e 

demais estrelas no céu ao 

movimento de rotação da 

Terra. 

(EF05CI12) Concluir sobre 

a periodicidade das fases da 

Lua, com base na 

observação e no registro 

das formas aparentes da 

Lua no céu ao longo de, 

pelo menos, dois meses. 

(EF05CI13) Projetar e 

construir dispositivos para 

observação à distância 

(luneta, periscópio etc.), 

para observação ampliada 

de objetos (lupas, 

microscópios) ou para 

registro de imagens 

(máquinas fotográficas) e 

discutir usos sociais desses 

dispositivos. 

 

6° ANO Forma, estrutura e 

movimentos da Terra 

(EF06CI11) Identificar as 

diferentes camadas que 

estruturam o planeta Terra 

(da estrutura interna à 

atmosfera) e suas principais 

características. 

(EF06CI12) Identificar 

diferentes tipos de rocha, 

relacionando a formação de 

fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes 

períodos geológicos. 

(EF06CI13) Selecionar 

argumentos e evidências 

que demonstrem a 

esfericidade da Terra. 

(EF06CI14) Inferir que as 

mudanças na sombra de 

uma vara (gnômon) ao 

longo do dia em diferentes 

períodos do ano são uma 

evidência dos movimentos 

de rotação e translação do 

planeta Terra e da 

inclinação de seu eixo de 



 

16 
 

rotação em relação ao 

plano de sua órbita em 

torno do Sol. 

 

7° ANO Composição do ar;  

Efeito estufa; 

 Camada de ozônio; 

Fenômenos naturais 

(vulcões, terremotos e 

tsunamis);  

Placas tectônicas e deriva 

continental 

(EF07CI12) Demonstrar 

que o ar é uma mistura de 

gases, identificando sua 

composição, e 

discutir fenômenos naturais 

ou antrópicos que podem 

alterar essa composição. 

(EF07CI13) Descrever o 

mecanismo natural do 

efeito estufa, seu papel 

fundamental para o 

desenvolvimento da vida na 

Terra, discutir as ações 

humanas responsáveis pelo 

seu aumento 

artificial (queima dos 

combustíveis fósseis, 

desmatamento, queimadas 

etc.) e selecionar e 

implementar propostas para 

a reversão ou controle 

desse quadro. 

(EF07CI14) Justificar a 

importância da camada de 

ozônio para a vida na 

Terra, identificando os 

fatores que aumentam ou 

diminuem sua presença na 

atmosfera, e discutir 

propostas individuais e 

coletivas para sua 

preservação. 

(EF07CI15) Interpretar 

fenômenos naturais (como 

vulcões, terremotos e 

tsunamis) e justificar a rara 

ocorrência desses 

fenômenos no Brasil, com 

base no modelo das placas 

tectônicas. 

(EF07CI16) Justificar o 

formato das costas 

brasileira e africana com 

base na teoria da deriva dos 

continentes. 

8° ANO Sistema Sol, Terra e Lua (EF08CI12) Justificar, por 
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Clima meio da construção de 

modelos e da observação da 

Lua no céu, a ocorrência das 

fases da Lua e dos eclipses, 

com base nas posições 

relativas entre Sol, Terra e 

Lua.  

(EF08CI13) Representar os 

movimentos de rotação e 

translação da Terra e analisar 

o papel da inclinação do eixo 

de rotação da Terra em 

relação à sua órbita na 

ocorrência das estações do 

ano, com a utilização de 

modelos tridimensionais. 

(EF08CI14) Relacionar 

climas regionais aos padrões 

de circulação atmosférica e 

oceânica e ao aquecimento 

desigual causado pela forma e 

pelos movimentos da Terra. 

(EF08CI15) Identificar as 

principais variáveis 

envolvidas na previsão do 

tempo e simular situações nas 

quais elas possam ser 

medidas.  

(EF08CI16) Discutir 

iniciativas que contribuam 

para restabelecer o equilíbrio 

ambiental a partir da 

identificação de alterações 

climáticas regionais e globais 

provocadas pela intervenção 

humana. 
9° ANO Composição, estrutura e 

localização do Sistema Solar 

no Universo Astronomia e 

cultura Vida humana fora da 

Terra Ordem de grandeza 

astronômica Evolução estelar 

(EF09CI14) Descrever a 

composição e a estrutura do 

Sistema Solar (Sol, planetas 

rochosos, planetas gigantes 

gasosos e corpos menores), 

assim como a localização do 

Sistema Solar na nossa 

Galáxia (a Via Láctea) e dela 

no Universo (apenas uma 

galáxia dentre bilhões). 

(EF09CI15) Relacionar 

diferentes leituras do céu e 

explicações sobre a origem da 

Terra, do Sol ou do Sistema 

Solar às necessidades de 

distintas culturas (agricultura, 

caça, mito, orientação 

espacial e temporal etc.).  

(EF09CI16) Selecionar 
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argumentos sobre a 

viabilidade da sobrevivência 

humana fora da Terra, com 

base nas condições 

necessárias à vida, nas 

características dos planetas e 

nas distâncias e nos tempos 

envolvidos em viagens 

interplanetárias e 

interestelares.  

(EF09CI17) Analisar o ciclo 

evolutivo do Sol (nascimento, 

vida e morte) baseado no 

conhecimento das etapas de 

evolução de estrelas de 

diferentes dimensões e os 

efeitos desse processo no 

nosso planeta. 
Fonte: BRASIL, 2017 

 

Ao observarmos o Quadro 1, percebermos claramente a presença dos conteúdos 

de Astronomia ao longo dos Anos do Ensino Fundamental, diferentemente do que é 

visto nos PCN, onde o aluno só tem acesso a eles no Ensino Fundamental II; a única 

exceção que vale ser ressaltada é o 7º Ano, que dá um destaque maior aos fenômenos 

naturais que são objeto das geociências “no intuito de que os estudantes possam 

desenvolver uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de 

sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2017, p. 326).   

Assim, um dos objetivos da área das ciências naturais na escola fundamental é 

que a Ciência seja ensinada como um conhecimento que colabora para a compreensão 

do mundo e suas transformações, no qual o aluno possa refletir sobre a posição da Terra 

e da espécie humana no Universo. O ensino de Astronomia desempenha um papel 

fundamental neste propósito.  

No que tange aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, mais especificamente 

em Física, foram privilegiados seis temas estruturadores com abrangência para 

organizar o ensino de Física. São eles: 

 

 Movimentos: variações e conservações;  

 Calor, ambiente e usos de energia;  

 Som, imagem e informação;  

 Equipamentos elétricos e telecomunicações;  
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 Matéria e radiação;  

 Universo, Terra e Vida.  

 

A Astronomia aparece no tema estruturador “Universo, Terra e Vida” e está 

subdividido nas seguintes unidades temáticas: “Terra e Sistema Solar”, “O Universo e 

sua origem” e “Compreensão Humana do Universo” (BRASIL, 2002). Similarmente, a 

Física Moderna situa-se naturalmente no tema estruturador “Matéria e Radiação”, 

subdividindo-se nas unidades temáticas “Matérias e suas Propriedades”, Radiações e 

suas Interações”, “Energia Nuclear e Radioatividade” e “Eletrônica e Informática”. 

Recomenda-se que o professor aborde esses temas somente no final da educação básica, 

ou seja, no 3° ano do Ensino Médio, pois segundo os PCN+ (BRASIL, 2002) acredita-

se que nesse nível de ensino os estudantes já se encontram mais amadurecidos e com 

conhecimentos que permitem fazer reflexões com maior profundidade. Todavia, nada 

impede que o professor discuta esses temas, principalmente os estritamente vinculados a 

Astronomia, em outras séries do Ensino Médio.  

Além de propiciar associações de áreas temáticas, o estudo da Astronomia 

também tem a vantagem de mobilizar diferentes disciplinas, trazendo à tona assuntos de 

História, Filosofia, Geografia, Química, Biologia, Matemática, Física, entre outros, por 

meio da relação ensino-pesquisa, múltiplos conhecimentos e competências, de tal forma 

que cada disciplina dê a sua contribuição para a construção de conhecimentos por parte 

do educando, com vistas a que o mesmo desenvolva plenamente sua autonomia 

intelectual (BRASIL, 2002, p. 16). Acredita-se ser uma ótima oportunidade de o aluno 

ver que as ciências não existem de forma compartimentalizada, mas que se completam. 

A reforma estrutural do Ensino Médio, proposta pelo governo federal através do 

instrumento de Medida Provisória, não teve efetivamente a participação de membros da 

comunidade de educação do país. No caso da ciência, já houve quem atestasse tratar-se 

de uma tragédia
4
. O novo ensino médio tem uma parte que será comum e obrigatória a 

                                                           

4  
Esta é uma opinião de muitos críticos sobre a versão da BNCC entregue pelo MEC ao 

CNE, mas uma opinião emblemática, específica sobre a área de ciências, é a do pesquisador 

Paulo Blikstein, um especialista em tecnologia aplicada à educação, professor da Universidade 

de Stanford, nos EUA, que acompanha o processo de composição da BNCC brasileira. Eis o 

link da entrevista que concedeu ao jornal Folha de S. Paulo, publicada em 06/04/2017: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873204-em-ciencias-base-curricular-e-

tragica-avalia-especialista-de-stanford.shtml 
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todas as escolas e outra parte flexível, ou seja, as disciplinas obrigatórias nos três anos 

de ensino médio serão língua portuguesa e matemática. O restante do tempo será 

dedicado ao aprofundamento acadêmico nas áreas eletivas ou a cursos técnicos, a 

seguir: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – 

ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – 

formação técnica e profissional. Assim, cada estado e o Distrito Federal organizarão os 

seus currículos considerando a BNCC voltada para o Ensino Médio e as demandas dos 

jovens. O Novo Ensino Médio estará ancorado nas proposições contidas na BNCC. 

No entanto, como a versão final da BNCC para o Ensino Médio foi homologado 

pelo Ministério da educação apenas em 14/12/2018 o presente trabalho se apoiará nas 

recomendações dos PCN e PCN+, em termos das exigências em relação à Astronomia e 

Física Moderna.  

Ao analisarmos à Base Nacional Comum Curricular, referente à etapa do Ensino 

Fundamental e a etapa do Ensino Médio homologada recentemente, em relação a 

implementação dos conteúdos de Astronomia propostos pela BNCC percebemos que é 

exigido aos futuros professores uma formação mais sólida em conteúdos e metodologias 

inerentes a este Ensino, o que na maioria das vezes, segundo Langhi e Nardi (2012) 

existem lacunas na formação inicial, uma vez que os conteúdos e metodologia não são 

ministrados de maneira adequada, como foi mostrado no capítulo 1 desse trabalho. 

 

2.3 Referências a Exoplanetas nos Livros Didáticos 

 

Como vimos na sessão anterior, os documentos oficiais do Ministério da 

Educação voltados tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, em 

especial a BNCC (2017) para o Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(BRASIL, 2000) e as Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias 

(BRASIL, 2002) que norteiam a educação em nosso país, recomendam a inserção de 

conteúdos relacionados à Astronomia na educação básica. Nesses documentos são 

sugeridos eixos estruturantes considerando os documentos referenciadores da educação 

básica e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), os PCN, as DCN, bem 

como, os guias do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), organizados por 
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professores avaliadores sob a supervisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental e da Física no Ensino Médio 

desenvolvido nas escolas tem como referência, além dos documentos educacionais, os 

conceitos apresentados nos livros didáticos
5
. O Ministério da Educação (MEC) oferece 

às escolas públicas de Educação Básica, de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para 

as entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado livros didáticos, dicionários e 

obras complementares. Isso se dá por meio do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), no qual o processo de doação ocorre em ciclos trienais alternados e a escolha 

do material é feita pelos professores de cada escola. 

Dessa forma, como o intuito da nossa pesquisa é inserir conteúdos de 

Astronomia juntamente à Física Moderna nas salas de aula do Ensino Médio através de 

um tema instigante como é o dos exoplanetas, consideramos pertinente realizarmos uma 

análise das informações contidas no guia do livro didático da disciplina de Física – 

PNLD 2015
6
 referente ao tema Exoplanetas.  

O Guia de Livros do PNLD 2015/Física exibe um catálogo que contém quatorze 

coleções aprovadas. O Guia apresenta uma resenha e uma análise para cada uma das 

obras selecionadas para uso dos alunos do ensino médio da rede pública.  

No Quadro 2 é possível visualizar as coleções recomendadas pelo MEC e seus 

respectivos autores para o ensino de física na escola secundária brasileira (para o 

período de 2015) e que estarão à disposição dos professores de Física no período de 

2015 a 2018: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5  Apesar de haver inúmeras discussões a respeito da metodologia e erros presentes nos 

livros didáticos como apontam Langhi e Nardi (2012), o presente trabalho não pretende abordar 

essa temática.  

6 
 A presente pesquisa teve início no primeiro semestre de 2017, período em que ainda 

estava vigente o Edital PNLD-2015. 
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Quadro2: Guia de Livros do PNLD 2015 / Física 

LIVRO AUTORES EDITORA EDIÇÃO/ANO 

Compreendendo a 

Física 

Alberto Gaspar Ática 2ª ed. 2013 

Física Alysson Ramos Artuso 

e Marlon Wrublewski 

Positivo 1ª ed. 2013 

Física - Conceitos e 

contextos pessoal, 

social e histórico 

Maurício Pietrocola, 

Alexander Pogibin, 

Renata de Andrade e 

Talita Raquel Romero 

FTD 1ª ed. 2013 

Física José Roberto Castilho 

Piqueira, Wilson 

Carron e José Osvaldo 

de Souza Guimarães 

Ática 1ª ed. 2013 

Física aula por aula Claudio Xavier e 

Benigno Barreto 

FTD 2ª ed. 2013 

Física: Contextos e 

aplicações 

Antônio Máximo e 

Beatriz Alvarenga 

Scipione 1ª ed. 2013 

Física Bonjorno, Clinton, 

Eduardo Prado, 

Casemiro 

FTD 2ª ed. 2013 

Física, interação e 

tecnologia 

Aurélio Gonçalves 

Filho e Carlos Toscano 

Leya 1ª ed. 2013 

Física para o Ensino 

Médio 

Luiz Felipe Fuke e 

Kazuhito Yamamoto 

Saraiva 2ª ed. 2013 

Física Ricardo Helou Doca, 

Newton Villas Boas e 

Gualter José Biscuola 

Saraiva 2ª ed. 2013 

Quanta Física Kantor, Paoliello Jr., 

Menezes, Bonetti, 

Canato Jr e Moraes 

Alves 

Pearson 2ª ed. 2013 

Ser Protagonista: Angelo Stefanovits SM 2ª ed. 2013 
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Física 

Conexões com a 

Física 

Glória Martini, Walter 

Spinelli, Hugo Carneiro 

Reis, Blaidi Sant’Anna 

Moderna 2ª ed. 2013 

Física, Ciência e 

Tecnologia 

Carlos Magno A. 

Torres, Nicolau 

Gilberto Ferraro, Paulo 

Antônio de Toledo 

Soares e Paulo César 

Martins Penteado 

Moderna 3ª ed. 2013 

Fonte: BRASIL, 2014 

 

Em análise dos livros didáticos que constam no guia do livro didático do PNLD/ 

2015 de Física destinada ao Ensino Médio verificamos a menção a planetas fora do 

Sistema Solar, em apenas um livro da coleção de Física - Eletromagnetismo e Física 

Moderna, vol. 3, dos autores José Roberto Castilho Piqueira, Wilson Carron e José 

Osvaldo de Souza Guimarães. Neste livro há várias seções/boxes e, em uma delas, 

intitulada Física Explica os autores trazem uma reportagem cujo título é NASA lança 

telescópio em busca de nova “Terra”, extraída e adaptada da Folha de São Paulo
7
. Essa 

reportagem trata do lançamento do Telescópio espacial Kepler com capacidade de 

encontrar planetas parecidos com a Terra fora do Sistema Solar. No escopo do texto os 

autores abordam como ocorre o funcionamento e qual é o método utilizado pelo 

telescópio para detectar planetas. Ao final da seção os autores apresentam duas questões 

para serem respondidas relacionadas com o texto. Apesar do texto está apresentado 

como boxe, ainda sim, consideramos um ponto positivo, uma vez que dá a oportunidade 

para os professores discutirem a respeito dos Exoplanetas e da possibilidade de vida 

fora da Terra. 

Vale ressaltar que os PCN+ sugerem que os professores organizem seus 

conteúdos em temas diferentes, articulando-os a partir de uma notícia, por exemplo, de 

jornal, revista, um filme, sobre as novas descobertas de telescópios espaciais, e 

                                                           

7  Disponível em http://m.folha.uol.com.br/ciencia/2009/03/529125-nasa-lanca-

telescopio-em-busca-de-nova-terra.shtml. 
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questionem sobre a origem do Universo ou o mundo fascinante das estrelas e as 

condições para a existência da vida como a entendemos no planeta Terra. Sendo assim, 

a presente pesquisa pretende oferecer subsídios aos professores de Física ou de áreas 

afins para introduzirem a Astronomia juntamente à Física Moderna nas salas de aula do 

Ensino Médio através do tema exoplanetas, para tanto compondo um produto 

educacional que se constitua em um Guia do Professor para esse fim.  

 

2.4 A Física Moderna no Ensino Médio 

 

A partir da década de 90 vários pesquisadores têm desenvolvido estudos 

referentes à Física Moderna e Contemporânea (FMC) na perspectiva de inseri-la no 

Ensino Médio por acreditarem que o ensino de Física está descompassado e defasado no 

tempo e as universidades, além dos conteúdos mais clássicos, vêm intensificando a 

cobrança, em seus vestibulares, de temas contemporâneos (TERRAZZAN, 1992,1994); 

(MENEZES, 2000) e (PEREIRA E AGUIAR, 2002). 

Segundo, Fiolhais e Trindade (2003) esse panorama educacional arcaico 

favorece uma aprendizagem de Física deficiente e com elevado número de reprovações 

nos vários níveis de ensino, e não só no Brasil, mas em diversos países.  

Segundo Pereira e Aguiar (2002) o ensino de Física é caracterizado, na maioria 

das vezes, por aulas expositivas que privilegia a transmissão de conhecimentos verbais, 

com a utilização de equações matemáticas desprovidas de significação física e extensas 

listas de exercícios que estimulam a aprendizagem por mera memorização. Isso torna a 

Física pouco atraente para a maioria dos alunos, uma vez que não há estímulo para eles 

pensarem nem interpretarem o mundo que os cerca, resultando na baixa qualidade de 

aprendizagem nessa área de conhecimento.  

Ainda com relação ao ensino tradicional, Pietrocola (2001), afirma não se 

admirar que os alunos esqueçam, após as avaliações, tudo o que foi estudado durante o 

bimestre. Pois o ensino tem servido apenas para o aluno “passar de ano” ou “ingressar 

em uma faculdade”, ou seja, somente para cumprir os rituais da escola. 

Diante desse cenário decadente e ao mesmo tempo desafiador, pesquisadores e 

docentes da área de ensino de ciências, mais especificamente da área de Ensino de 

Física, buscam a revisão de práticas pedagógicas mais contextualizadas e vinculadas às 

necessidades reais dos alunos e da sociedade atual.  
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De acordo com Agostin (2008) 

[...] é preciso pensar em um ensino de Física cuja perspectiva seja 

possibilitar que os estudantes tenham contato com uma outra forma de 

cultura: a cultura científica, de modo que a inserção de conceitos da 

Física Moderna e Contemporânea esteja associada a um processo de 

ampliação da cultura do educando (AGOSTIN, 2008, p. 26). 

 

Os autores Osterman e Moreira (2000) através de uma revisão na literatura 

especializada discutem essa problemática e encontram as seguintes justificativas que 

visam, como forma de atualizar o currículo de física, à inserção de conteúdos de Física 

Moderna e Contemporânea (FMC) no ensino médio: 

 Desperta a curiosidade dos estudantes e ajuda-os a reconhecer a Física como 

um empreendimento humano e, portanto, mais próxima a eles. 

 Contribuem para dar uma imagem apropriadamente correta desta ciência e da 

natureza do trabalho científico. 

 Proporcionam a superação de certas barreiras epistemológicas fundamentais 

para o conhecimento do indivíduo sobre a natureza, o que resulta em uma capacidade 

cognitiva maior; 

 Auxiliam na compreensão das tecnologias usadas no cotidiano; 

 Colaboram para a formação crítico–cidadã do aluno.  

Assim, pode-se constatar que a inclusão da Física Moderna no Ensino Médio 

surge como uma alternativa plausível para estimular a melhoria da aprendizagem de 

física na escola secundária formando um cidadão consciente e participativo que atue no 

meio em que vive. Além de proporcionar aos alunos uma leitura do mundo atual, o que 

torna seus conceitos mais significativos para o aluno. 

Todavia, apesar das inúmeras pesquisas e justificativas que respaldam a 

importância da inserção da Física Moderna no Ensino Médio, os conceitos referentes a 

essa área estão ausentes da sala de aula, segundo Terrazan (1992). 

 

[...] É comum os programas mais completos de física do 2º grau se 

reduzirem apenas à Cinemática, Leis de Newton, Termologia, Óptica 

Geométrica, Eletricidade e Circuitos simples. Assim, os conteúdos 

que comumente abrigamos sob a denominação de Física Moderna, não 

atingem os nossos estudantes. Menos ainda os desenvolvimentos mais 
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recentes da Física Contemporânea. (TERRAZZAN, 1992, p. 208) 

 

 Essa mesma visão também é compartilhada por Pereira e Aguiar (2009, p.68-

69) quando afirmam que “o ensino de física no nível médio tem se limitado, 

principalmente a temas da física clássica: mecânica, eletricidade e magnetismo, calor e 

óptica”. Verifica-se que a física desenvolvida a partir do início século XX está, de certa 

forma, excluída da sala de aula. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não se propõe a desvalorizar os 

conteúdos da Física Clássica, pois os mesmos são de grande relevância na construção da 

Física em si, e devido a isto, devem ser, assim como os conhecimentos de Física 

Moderna e Contemporânea (FMC), ofertado aos alunos da educação básica, a fim de 

que os mesmos reconheçam que a construção da Física “ocorreu ao longo da história da 

humanidade, impregnada de contribuições culturais, econômicas e sociais, e que vem 

resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas sendo 

impulsionado” (BRASIL, 2002, p. 59). 

Assim, por reconhecer a relevância do caráter cultural e contemporâneo para 

uma prática de ensino-aprendizagem mais atualizada na escola secundária é que 

buscam-se envolver nessa pesquisa conteúdo dessa natureza.  

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA ASTRONOMIA E DA FÍSICA 

MODERNA CONCERNENTES AO TEMA 

 

Este capítulo aborda uma síntese dos conteúdos conceituais específicos de 

Astronomia e Física Moderna concernente à temática do nosso trabalho que foram 

contemplados nas sequências de ensino e que compõe o produto educacional desta 

dissertação. 

3.1 Definição do que é um planeta 

 

O primeiro significado da expressão planeta remete à Antiguidade, mais 

especificamente, à pré-história. Segundo Faria (1987) os primeiros registros históricos 

evidenciam que os povos primitivos, enquanto faziam suas observações continuamente 

do céu noturno, perceberam que além do movimento do Sol e da Lua em relação às 

estrelas, havia outros astros, sendo também pontos luminosos e com forma semelhante à 



 

27 
 

das estrelas, que se moviam por entre estas com o decorrer das noites. Estes astros 

foram intitulados como “errantes”
8
. Essa foi considerada a primeira definição para 

planeta. 

Com o desenvolvimento de teorias sobre sua origem, o conceito de planeta 

modificou-se, apontando a esta expressão “corpos de massa inferior a cerca de 1500 

massas terrestre e superior a aproximadamente 0,001 massas da Terra que giram ao 

redor do Sol, ou que possam existir girando em torno de outras estrelas (FARIA, 1987, 

p. 82).  

Em 24 de agosto de 2006, a International Astronomical Union (IAU) [União 

Astronômica Internacional] decidiu por meio de uma Assembleia Geral, tornar público 

um conceito mais consistente, ao anunciar através da resolução 5A, que Planeta e outros 

organismos do nosso Sistema Solar, exceto os satélites, é todo corpo celeste que cumpra 

as seguintes condições
9
.  

(a) esteja em órbita em torno do Sol; 

(b) tem massa suficiente para que sua autogravidade se sobreponha as forças de 

corpo rígido de modo que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático 

(aproximadamente arredondada.) 

(c) seja gravitacionalmente dominante na vizinhança de sua órbita.  

Ainda em relação à resolução 5A, a IAU introduziu uma nova terminologia em 

astronomia: a de Planeta Anão. Todavia, para um corpo ser um “Planeta Anão”, ele tem 

que  

(a) estar em órbita ao redor do Sol,  

(b) ter massa suficiente para a sua autogravidade superar forças rígidas do corpo, 

de modo que ele assume um equilíbrio hidrostático (quase redondo)  

(c) não tenha vizinhança livre em torno de sua órbita, e  

(d) não seja um satélite. 

 

                                                           

8  Hoje, sabe-se que esses astros se tratavam de: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 

Saturno e a Lua (RODRIGUES, 2003). 

9 
 https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0602/ 
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Isto é, para um astro ser considerado Planeta Anão, ele deve cumprir as duas 

primeiras condições da definição de Planeta, não satisfazer a terceira, ou seja, não ter 

limpado a vizinhança de sua órbita e, não ser satélite de nenhum planeta. 

Vale ressaltar que, essa resolução aplica-se apenas aos planetas do nosso 

Sistema Solar. Segundo Melo (2010) para os planetas que vem sendo descobertos ao 

redor de outras estrelas, os chamados exoplanetas ou planetas extrasolares, faz 

necessário um item adicional: a não existência de um processo nuclear de geração de 

energia no interior do planeta.  

A massa limitante para a fusão termonuclear de deutério é de 13 massas de 

Júpiter para objetos de metalicidade solar. A partir desse limite, segundo a nomenclatura 

aprovada em 2003 pelo grupo da IAU
10

, o corpo passa a ser considerado uma Anã 

Marrom
11

. Esta é, então, a principal característica que distingue planeta e Anã Marrom. 

 

3.1.2 O Sistema Solar 

 

Durante décadas, diversas culturas observaram e analisaram, à luz do 

conhecimento cientifico da época, como era a distribuição e a organização dos astros no 

céu chegando a ver o sistema planetário dentro de uma multiplicidade de modelos. De 

acordo com Faria (1987) o surgimento do conceito de Sistema Solar deu-se em virtude 

da necessidade de explicar os movimentos observados com os planetas, assim como 

entender o funcionamento do planeta Terra e tudo que estava ao seu redor. 

Atualmente, sabe-se que o Sistema Solar “é o conjunto de todos os corpos (ou 

matéria) cujo principal centro de atração é o Sol” (RODRIGUES, 2003, p. 95) sendo 

composto por uma estrela, oito planetas com suas luas e anéis, um vasto número de 

planetas anões, asteroides, cometas e o espaço interplanetário. O corpo dominante é o 

Sol, por possuir uma grande quantidade de matéria concentrada e ao seu redor orbitam 

os seus satélites, os asteroides e os oito planetas conhecidos.  Em ordem de proximidade 

ao Sol são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte (Planetas telúricos, terrestres que são 

                                                           

10  http://www.astro.iag.usp.br/~dinamica/WGEP.html 

11  Possuem M  ≥ 13 MJup  possuem luminosidade intensa quando nascem e a partir daí 

vai perdendo sua temperatura e luminosidade incessantemente.  
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similares a Terra), Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (Planetas Jovianos similares a 

Júpiter).  

 

Figura 1: Características dos tipos de planetas 

 Terrestres Jovianos 

Massa Pequena (≤ M ⊕) Grande (≥14 M ⊕) 

Tamanho Pequeno Grande 

Densidade Grande Pequena 

Distância ao Sol Pequena Grande 

Composição química Rochas e metais pesados 

Silicatos, óxidos, Ni, Fe 

Elementos leves 

H, He, H2O, CO2, CH4, NH3 

N° de satélites Poucos ou nenhum Muitos 

Fonte: OLIVEIRA FILHO E SARAIVA (2014, p. 158) 

 

Como pode ser visto na Figura 1, os planetas terrestres ou telúricos são 

pequenos, apresentam pouca massa, grande densidade, possuem poucos ou nenhum 

satélite, e sua composição é basicamente de elementos pesados. A superfície é sólida e a 

atmosfera é tênue em comparação a massa do planeta. São chamados de planetas 

internos por estarem mais próximos do Sol. 

Os planetas Jovianos são chamados de gigantes por serem grandes em dimensão 

e em massa, possuem muitos satélites e todos exibem anéis, não possuem uma 

superfície sólida, sua atmosfera é densa e estão muito distantes do Sol. Sua composição 

é basicamente de elementos leves (hidrogênio e hélio). Esta composição química é a 

mesma do Sol e praticamente a dominante no Universo. 

Os cinco planetas visíveis a olho nu são: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 

Saturno (conhecidos desde a Antiguidade). A descoberta dos outros planetas ocorreu, 

segundo Oliveira Filho e Saraiva (2014), após a invenção do telescópio: Urano, em 

1781, por William Herschel (1738- 1822) que a princípio acreditaram que se tratava de 

um cometa, mas após novas observações e medições realizadas pela comunidade 

cientifica confirmaram ser um planeta. Logo após a descoberta de Urano, foi observado 

que os cálculos matemáticos não reproduziam com exatidão a sua órbita. Foi insinuado 

que existiria outro planeta, uma vez que, a influência gravitacional era a responsável 

pelos desvios na orbita de Urano (RODRIGUES, 2003). Em 1845, John Couch Adams 

(1819-1892) e pouco depois o astrônomo francês Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811-
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1877) supuseram a presença de Netuno que, em seguida foi observado por Johann 

Gottfried Galle (1812- 1910) a menos de um grau dos cálculos realizados anteriormente. 

(RODRIGUES, 2003). 

Após a descoberta de Netuno, vários astrônomos foram em busca de outros 

planetas. Assim outros “planetas” continuavam sendo descobertos entre as órbitas de 

Marte e Júpiter. Em 1860 os astrônomos já contabilizavam um número bem maior que 

50, no qual tratava de uma população com características próprias e distintas dos oito 

planetas principais (MELLO, 2010).  

Em 1930, Plutão, descoberto por Clyde William Tombaugh (1906-1997), a 

princípio foi aclamado como planeta. No entanto, com a descoberta de outros objetos 

(alguns com diâmetros maiores e outros com diâmetros menores que Plutão) localizados 

além da órbita de Netuno, o status de Plutão foi sendo contestado. Após longos debates, 

em 2006 a União Astronômica Internacional decidiu excluir Plutão da lista de planetas e 

o reclassificou como um “planeta anão” (MELLO, 2010). 

Hoje, vários planetas vêm sendo descobertos em torno de outras estrelas que não 

o Sol. Estes planetas são chamados de Exoplanetas ou Planetas Extrasolares. Essas 

descobertas levam-nos a crer que o nosso Sistema Solar não é único e que a nossa 

galáxia, a Via Láctea, comporta um número “astronômico” de exoplanetas.  

 

3.3 Exoplanetas ou planetas extrasolares 

3.3.1 Breve histórico: Das primeiras comprovações científicas até os dias atuais 

As primeiras discussões a respeito da pluralidade dos mundos e sobre a possível 

existência de outras formas de vida além das existentes na Terra remete à Grécia 

Antiga. Essas ideias já haviam sido discutidas no passado por pensadores como Leucipo 

(século V A.E.C.), Demócrito (460-370 A.E.C.), Epicuro (341- 270 A.E.C.), Plutarco 

(46-120 E.C.). Dentre estes, destaca-se Epicuro (341-270 A.E.C.) que em um trecho de 

uma carta enviada a Heródoto (485 A.E.C. e 425 A.E.C.) descreve de forma concisa o 

seu ponto de vista em relação ao Universo:  

 

[...] existe um número infinito de mundos, tanto semelhantes ao nosso 

como diferentes dele, pois os átomos, cujo número é infinito como 

acabamos de demonstrar, são levados em seu curso a uma distância 

cada vez maior. E os átomos dos quais poderia formar-se um mundo, 
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ou dos quais poderia criar-se um mundo, não foram todos consumidos 

na formação de um só, nem de um número limitado de mundos, nem 

de quantos mundos sejam semelhantes a este ou diferentes deste. (DE 

RERUM NATURA II, apud ARAÚJO, 2014) 

 

Em 1584, Giordano Bruno (1548 – 1600), afirmou em uma obra intitulada “De 

l'infinito, universo e mondi” (1584) que havia “inúmeros sóis e inúmeras Terras, todas 

elas girando em torno de seus Sóis”; por esta e outras posições filosóficas, foi acusado 

de heresia e blasfêmia, e executado (queimado vivo em uma fogueira em praça pública, 

o Campo dei Fiori, em Roma) pela Inquisição Romana (FARIA, 1987).   

Após pouco mais de 400 anos da morte de Giordano Bruno surgiram as 

primeiras comprovações científicas acerca da existência de planetas além do Sistema 

Solar (os chamados Exoplanetas ou planetas extrasolares, em inglês, exoplanets e/ou 

extrasolar planets) orbitando outras estrelas que não seja o Sol. 

Em 1989, os astrônomos David Latham, do Centro de Astrofísica Harvard-

Smithsonian, e Tsevu Mazeh, da Universidade de Tel Aviv, anunciaram um possível 

planeta orbitando a estrela HD 114762. Essa estrela sofria variações periódicas na 

velocidade radial atribuída ao movimento orbital sendo explicadas como efeitos 

gravitacionais causados por corpos de massa subestelar, possivelmente, gigantes 

gasosos mais massivos que Júpiter (LATHAM, et al., 1989). Apesar de a publicação ser 

da existência de um possível planeta, a comunidade científica, até então, considerava 

como sendo a descoberta do primeiro exoplaneta. No entanto, uma pesquisa 

subsequente concluiu que os dados não eram consistentes o suficiente para confirmar a 

presença de um planeta, mas, anos depois, com técnicas mais elaboradas foi confirmada 

sua existência.  

No ano de 1992 foi anunciado pelos astrônomos Aleksander Wolszczan e Dale 

A. Frail a existência de, no mínimo, dois planetas orbitando uma estrela morta, pulsar 

PSR1257+12 (WOLSZCZAN E FRAIL, 1992). Esse corpo estelar chamado pulsar 

emite poderosos raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas energéticas 

extremamente penetrantes que se deslocam no espaço a velocidades próximas à da luz. 

Em 1994, um terceiro planeta foi detectado (WOLSZCZAN, 1994 apud TEIXEIRA, 

2016). Os astrônomos viam esses planetas na órbita de uma pulsar como uma anomalia 

cósmica e que não poderia abrigar vida.  
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Figura 2: Sistema planetário em torno do pulsar PSR1257+12 

Nome do Planeta M  sen i 

MJ 

P orb 

dias 

ɑ 

UA 

e 

- 

PSR1257 + 12 b          25,262 0,19 0 

PSR1257 + 12 c           66,541 0,36 0,0186 

PSR1257 + 12 d           98,211 0,46 0.0252 

Fonte: NASCIMENTO (2008, p. 36) 

 

Observando a Figura 2 pode-se perceber que todos os planetas possuem massas 

relativamente pequenas e se levarmos em consideração somente a suas massas, esses 

astros são capazes, inclusive, de serem planetas terrestres.  

No entanto, segundo Oliveira (2016) os planetas em órbita de pulsares formam 

uma classe completamente diferente da proposta atualmente, que é buscar planetas em 

torno de estrelas das chamadas Sequência Principal ou mais especificamente as do tipo 

Solar. 

No ano de 1995 foi anunciado pelos astrônomos Mayor e Queloz, da 

universidade de Genebra, (MAYOR E QUELOZ, 1995) a descoberta de um planeta 

extrassolar denominado 51 Pegasi b orbitando uma estrela da Sequência Principal, do 

tipo solar, a 51 Pegasi localizada à 50 anos–luz do Sol na constelação de Pegasus. 

Em 1998, uma equipe americana anunciou a descoberta de aproximadamente 

doze novos candidatos a planetas extrasolares (MARCY E BUTLER, 1998 apud 

BERNARDES, 2013).  

Atualmente, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

contabiliza 3 567 planetas extrasolares, que vão desde planetas rochosos do tamanho da 

Terra até gigantes gasosos como Netuno, e há ainda quase cinco mil candidatos à espera 

de confirmação. Na Tabela 1 pode-se observar a porcentagem e o tipo de exoplanetas 

descobertos até 16 de Dezembro de 2017. 

 

Tabela 1: Porcentagens atuais de planetas descobertos além do nosso sistema solar, ordenadas 

por tipo. 

Tipos de exoplanetas Porcentagens (%) 

como Neturno 39,67 

Gigantes gasosos 33,45 

Terrestres 24,73 
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Superterras 1,45 

Desconhecidos 0,70 

Fonte: https://exoplanets.nasa.gov/ 

 

Perceba que de acordo com a Tabela 1, a maioria dos exoplanetas descobertos 

são como Netuno e Gigantes Gasosos por possuírem atmosferas abundantes com 

altíssimas pressões no interior dos seus núcleos.  

Os exoplanetas do tipo gigantes gasosos são constituídos predominantemente 

por hidrogênio e hélio; são massivos (possuem massa até cerca de 13 vezes a massa de 

Júpiter) e quentes (temperaturas superiores a 2 000 graus Celsius). Segundo Bernardes 

(2013) quando esses planetas estão próximos à estrela central as temperaturas no topo 

de suas nuvens atingem valores aproximados a 2000 K, já quando estão mais afastados 

da estrela central são relativamente frios, apresentando temperaturas no topo das nuvens 

de aproximadamente 133 K. 

Assim como os gigantes gasosos, os exoplanetas do tipo Netunianos também são 

classificados de acordo com sua posição orbital em relação à estrela central, todavia 

possuem massa inferior aos gigantes gasosos e por esse motivo “pode levá-los a uma 

perda substancial de atmosfera quando estiverem localizados muito próximos à estrela 

hospedeira” (BERNARDES, 2013 p. 69).   

Os do tipo terrestre são similares aos planetas Telúricos do Sistema Solar 

(Mercúrio, Vênus, Terra e Marte). Nesse tipo, o que menos importa é a sua massa, mas 

sim a sua composição, ou seja, o planeta só é considerado do tipo terrestre se possuir 

sua composição rochosa (ALVES, 2012). 

Nos exoplanetas do tipo superterra, a sua massa é maior que a massa da Terra, 

porém menor do que a massa dos planetas gasosos do Sistema Solar. Neste tipo, ao 

contrário dos exoplanetas do tipo terrestre, o que mais importa é a sua massa e não há 

informações sobre a superfície planetária e habitabilidade.  

É visível que a quantidade de exoplanetas comprovados cresceu 

substancialmente desde a descoberta pioneira imediatamente reconhecida de Wolszczan 

e Frail em 1992. A cada nova descoberta surge novos questionamentos, como por 

exemplo: Existem planetas capazes de oferecer condições físicas e químicas parecidas 

com as do nosso planeta Terra? 

Para encontrar um planeta “ideal” similar ao planeta Terra, capaz de oferecer 

condições de vida, como a conhecemos, os astrônomos estão se concentrando na "zona 
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habitável (ou Goldilocks Zone)" em torno das estrelas hospedeiras. A zona habitável é 

uma região em torno da estrela em que as condições sejam favoráveis à existência de 

água líquida na superfície do planeta, um requisito essencial para a manutenção da vida, 

pelo menos do tipo de vida tal como conhecemos na Terra. Para isso, o planeta não 

pode estar demasiado afastado nem muito próximo da estrela, senão a água encontrar-

se-á sempre no estado sólido ou gasoso (vapor). Além disso, o planeta deve manter uma 

temperatura aprazível (nem muito quente nem muito frio) para suportar vida. Vale 

ressaltar que ainda não existe um consenso dos pesquisadores a respeito da correta 

determinação da zona habitável, pois, além de depender da luminosidade e temperatura 

da estrela, depende também de outros fatores relacionados ao planeta.  

Todas essas descobertas realizadas nas últimas décadas, só são possíveis em 

decorrência do aprimoramento e avanço da tecnologia, tais como telescópios mais 

potentes e sondas especiais, aliados a poderosos métodos de detecção.  

Existem vários métodos para as descobertas de exoplanetas, esses métodos são 

divididos em duas categorias de detecção: o direto e o indireto. Apesar dos astrônomos 

terem descoberto alguns planetas extrasolares de forma direta, a grande maioria foi 

localizada de forma indireta. Tendo em vista que observar diretamente um exoplaneta, 

ou seja, detectar fótons provenientes diretamente de um planeta fora do Sistema Solar é 

uma tarefa dificílima. Porém, os astrônomos afirmam que, com a nova tecnologia de 

telescópios em andamento, o futuro da exploração de exoplanetas é tudo sobre a 

observação direta.  

Na próxima seção explicitaremos quais são e como funciona cada um desses 

métodos.  

 

3.3.2 Métodos de detecção 

Os métodos de observação utilizados para detectar planetas extrasolares, em 

geral, procuram perceber os efeitos de um planeta sobre a sua estrela.  

Segundo a NASA
12

 os métodos utilizados para detectar exoplanetas são: 

Imagem, Velocidade Radial, Trânsito planetário, Variações de tempo do eclipse, 

                                                           

12 
 https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/  

 



 

35 
 

Microlente gravitacional, Modulação de brilho orbital, Pulsar timing, Transit timing 

variations e Astrometria.  

Como podemos observar na Figura 3, houve um aumento substancial no número 

de detecções de exoplanetas depois dos anos 2000, o que se deve ao grande 

investimento dos programas espaciais e ao uso de vários métodos. Observamos também 

que a maioria dos exoplanetas foi detectada através dos métodos: Velocidade Radial e 

Trânsito. Os outros métodos não são tão eficazes quanto estes e detectaram menos de 

cem planetas, até a escrita dessa dissertação.   

 

  

 

Vale ressaltar que a Figura 3 traz a quantidade de exoplanetas descobertos até o 

ano de 2017. 

Discutiremos a seguir, resumidamente, os principais aspectos dos métodos 

utilizados para detectar exoplanetas. No entanto, daremos uma maior atenção aos 

métodos que mais se destacaram por seus sucessos em detectar exoplanetas
13

, são eles: 

Velocidade Radial e Trânsito planetário.  

3.3.2.1 Observação direta (imagem) 

 

                                                           

13  A Enciclopédia de planetas extrasolares é um catálogo que fornece dados atualizados 

sobre as descobertas de exoplanetas e é utilizado para colaborar na evolução da exoplanetologia.  

Figura 3: Distribuição de descobertas de exoplanetas por ano e por técnica de detecção 

Fonte: https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu 
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Esse método é considerado um dos mais promissores, mas também um dos mais 

difíceis, uma vez que os planetas estão muito distantes e as estrelas que esses planetas 

possivelmente orbitam são muito brilhantes e qualquer luz refletida sobre o planeta ou 

até mesmo a radiação de calor do próprio planeta é prejudicada pelas enormes 

quantidades de radiação provenientes da sua estrela hospedeira.  

A maneira de superar essas barreiras consiste em construir equipamentos para 

bloquear a luz das estrelas que podem ter planetas orbitando-as. Assim, uma vez que o 

brilho da estrela é reduzido, eles podem obter uma melhor visão dos objetos ao redor da 

estrela que podem ser exoplanetas. Os astrônomos utilizam várias técnicas para obterem 

imagens diretas de exoplanetas.  

Uma das técnicas é chamada de coronografia (coronography) em que se utilizam 

dispositivos chamados coronógrafos (coronagraphs), que são fixados dentro de um 

telescópio para bloquear a luz de uma estrela antes de atingir o detector do telescópio. A 

outra técnica é fazer uso de um dispositivo chamado starshade que fica posicionado 

com o intuito de bloquear a luz de uma estrela antes mesmo de entrar em um telescópio. 

Desde o ano de 2004 já foi possível obter imagens de exoplanetas utilizando o 

método de imagem diretamente, e até o momento de escrita dessa dissertação foram 

encontrados 44 exoplanetas por este método, segundo os dados da NASA
14

.  

Esses métodos de obtenção da imagem são bastante promissores e existem 

grandes esperanças de que possivelmente sejam uma ferramenta chave para detectar e 

caracterizar exoplanetas.  

 

3.3.2.2 Microlentes gravitacionais ou Microlensing 

 

Este método baseia-se na ideia de lentes gravitacionais descrita pela primeira vez 

por Einstein, no ano de 1936 – tendo como base um efeito previsto na Teoria da 

Relatividade Geral – em seu artigo intitulado Lens-like action of a star by the deviation 

of light in the gravitational field (A ação do tipo lente de uma estrela pelo desvio da luz 

no campo gravitacional), no qual explicam quais são as consequências do desvio da luz 

ao cruzar objetos que apresenta muita massa (ALMEIDA, 2017).  

                                                           

14   https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/   



 

37 
 

Assim, esse método relaciona a alteração ou ampliação aparente da luz de um 

determinado objeto brilhante distante (estrela), com efeito de lente, produzido pela 

passagem de outro objeto maciço entre a linha de visada do observador e outro objeto 

brilhante (estrela), assim, será observado na curva de luz um pico secundário como 

mostra a Figura 4.  

 

Figura 4: Reprodução do pico adicional da curva de luz quando é utilizado o método 

Microlente Gravitacional. Onde B, significa o brilho aparente do objeto (estrela) em função do 

tempo e o segundo pico representa a presença de um planeta. 

 

Fonte: BERNARDES (2013, p. 55) 

 

Essa alteração é devido à mudança do brilho aparente do objeto (estrela). Efeito 

este gerado pela deflexão da luz ao passar por objetos que apresentam uma grande 

concentração de massa e que pode apresentar variações dependendo do nível de 

alinhamento entre dois objetos, que ora se aproximam e ora se afastam (visualmente) 

através dos seus próprios movimentos. Esta deflexão é a base do método das lentes 

gravitacionais.  

A grande vantagem desse método é que pode descobrir planetas de baixa massa 

e o único método capaz de descobrir planetas muito distantes. No entanto, observando 

os dados da NASA
15

, não foi detectado um número muito grande de exoplanetas por 

este método na Via Láctea. “Apenas” 53 exoplanetas, o que pode ser justificado devido 

as dificuldades que esse método apresenta, como por exemplo, o alinhamento 

                                                           

15  https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/
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extremamente preciso exigido para extrair informações dos objetos de estudo e a 

impossibilidade de repetição do experimento. 

No entanto, recentemente astrofísicos da Universidade de Oklahoma 

conseguiram, pela primeira vez, coletar evidências de planetas extragalácticos, 

utilizando essa técnica. Esses objetos, cerca de 2 000 deles, encontrados em galáxia 

outra que não a Via Láctea, a 3,8 bilhões de anos-luz de distância, apresentam massas 

que variam da massa Lua até a massa de Júpiter
16

. Até esta descoberta, não havia 

nenhuma evidência de planetas em outras galáxias.  

 

3.3.2.3 Modulação de brilho orbital ou Orbital brightness modulation 

 

Este método é mais propício a planetas com grandes massas. Quando um planeta 

orbita próximo a uma estrela pode distorcer a forma da estrela de forma regular e mudar 

periodicamente o montante da luz das estrelas refletida. Quando a mudança de forma 

modifica a área da estrela como vista da Terra, o brilho da estrela sofre uma mudança 

regular. Além disso, o movimento radial das estrelas resulta em pequenas variações de 

brilho devido a variações relativistas, permitindo a detecção de planetas. Isso foi 

observado em uma série de planetas, mas os primeiros planetas descobertos através 

desse efeito são Kepler-70b e Kepler-70c. 

Este é basicamente “o mesmo fenômeno que ocorre do método de trânsito, uma 

vez que ambos ocorrem quando um objeto astronômico passa na frente de um outro 

com respeito à linha de visada”. Segundo os dados da NASA
17

 foram detectados 6 

planetas por meio desse método, até a escrita desse trabalho. 

 

3.3.2.4 Pulsar ou pulsar timing 

 

Pulsar é uma estrela de nêutrons que possui uma rotação extremamente rápida – 

algumas estrelas completam uma rotação em poucos segundos, enquanto outras 

                                                           

16   http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa5fb/meta; ver também: 

https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2018/02/05/forget-exoplanets-try-1000s-of-

extragalactic-planets-3-8-billion-light-years-away/    

17  https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/ 

https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2018/02/05/forget-exoplanets-try-1000s-of-extragalactic-planets-3-8-billion-light-years-away/
https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2018/02/05/forget-exoplanets-try-1000s-of-extragalactic-planets-3-8-billion-light-years-away/
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completam centenas de rotações durante um segundo – além disso, possuem fortes 

campos magnéticos que emitem enormes quantidades de radiação para o espaço e 

chegam até o nosso planeta. Essa radiação é denominada de pulsos.  

Devido à rotação do pulsar apresentar uma precisão na sua frequência, pequenas 

anomalias, ou seja, atrasos ou variações temporais emitidos por esse objeto podem ser 

relacionados com a presença de exoplanetas (BERNARDES, 2013). 

Esse método chamado timing, pode então ser compreendido como sendo a 

cronometragem da variação do tempo de chegada dos pulsos, onde esses pulsos podem 

ser comparados a um feixe de luz de uma lanterna que “apaga” e “acende” de forma 

repetitiva e regular.  

Esse foi o método utilizado pelos astrônomos Wolszczan e Frail em 1992 na 

descoberta do primeiro exoplaneta reconhecido imediatamente. No entanto, a origem 

desses corpos ainda é um mistério, pois não se acredita que planetas possam suportar as 

fases evolutivas de uma estrela até chegar ao estágio da estrela de nêutrons ou pulsar.  

Até a escrita dessa dissertação foram detectados por este método 6 exoplanetas, 

segundo a NASA.
18 

 

3.3.2.5 Variação no tempo de trânsito ou transit timing variations  

 

A variação no tempo de trânsito é um método muito sensível que permite 

detectar, em um sistema planetário, planetas adicionais (não necessariamente 

transitando) por meio da sua interação gravitacional com o planeta em trânsito em torno 

da sua estrela central.  

Quando o planeta é detectado através do método do trânsito planetário, e se este 

planeta estiver relativamente longe da sua estrela central, e sofrer uma variação na 

periodicidade orbital, provavelmente haverá outros planetas adicionais não vistos 

orbitando a estrela central, onde seus trânsitos não “passam na frente da estrela central”, 

o que torna impossível desse planeta mais distante ser detectado por meio do método do  

trânsito planetário (TEIXEIRA, 2016).  

                                                           

18  https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/ 
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Assim, para detectar esse efeito medindo a mudança na periodicidade desses 

planetas é empregado naturalmente outro método de detecção, o transit timing 

variations.  

 

Figura 5: Ilustração da perturbação feita por um planeta externo no sistema binário interno 

apenas no momento do trânsito. A esfera amarela representa a estrela central e a esfera verde e a 

azul representam os planetas transitórios e perturbadores, respectivo. As setas vermelhas 

representam as forças perturbadoras geradas pelo planeta externo no sistema binário interno. 

 

Fonte: ESPINOZA (2010, p. 3) 

 

Esse método, assim como os outros, apresenta desvantagens, uma delas segundo 

Teixeira (2016) é a pouca informação extraída do planeta descoberto podendo apenas 

ter uma estimativa da massa ou, até mesmo, se o planeta possui uma massa planetária.  

3.3.2.6 Astrometria 

 

Esse método requer dados observacionais referentes à posição estelar muito 

precisos as quais podem ser analisadas as pequenas variações senoidais da posição da 

estrela em relação ao seu centro de massa devido à presença de exoplanetas. Essa 

análise é realizada apenas observando as posições x e y da amplitude do movimento. 

Esse método é parecido com a técnica da Velocidade Radial, o qual relaciona o 

deslocamento da estrela em relação ao seu centro de massa; esse movimento causado 

por meio da interação gravitacional indicará a presença de um suposto planeta e pode 

ser de grande utilidade para complementar as informações obtidas pelo método da 

velocidade radial.   

No entanto, ao contrário da técnica da Velocidade Radial, esse o método tem 

melhor sensibilidade em períodos longos e detecta com facilidade planetas massivos 

mais afastados da estrela central (BERNARDES, 2013). 
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 Um dos grandes desafios desse método é a dependência de instrumentos que só 

são possíveis de realizar a partir do espaço ou usando interferometria, o que aumenta a 

complexidade técnica e o custo das missões, também é muito sensível em períodos 

longos, o que implica em instrumentos capazes de manter-se em perfeitas condições de 

funcionamento durante muitos anos e, além disso, é necessário observar várias órbitas o 

que o torna um processo lento e pouco eficiente. 

Até o momento, segundo a NASA
19

 foi detectado apenas 1 exoplaneta utilizando 

esse método.  

 

3.3.2.7 Variações de temporização do eclipse ou Eclipse timing variations 

 

As variações de temporização do eclipse é um método para determinar a 

existência e as propriedades de um planeta em um sistema de estrelas binárias 

eclipsadas a partir das perturbações gravitacionais que o planeta induz na órbita do 

binário causando variação na luz. Esta variação é usada para detectar a presença de 

planetas.  

Este é fundamentalmente “o mesmo fenômeno do método de trânsito, uma vez 

que ambos ocorrem quando um objeto astronômico passa na frente de um outro com 

respeito à linha de visada” (R.G.G E W.C., 2017, p. 1). O que os torna diferentes é a 

distância angular do astro até o observador. Até o momento de escrita dessa dissertação 

foram detectados apenas nove exoplanetas por meio desse método. 

 

3.3.2.8 Trânsito planetário 

 

O método trânsito planetário está entre os métodos mais eficazes de detecção de 

exoplanetas e consiste em medir a curva de luz da estrela observada e analisar a 

profundidade e extensão dessa curva com a finalidade de inferir as propriedades, como 

por exemplo, o raio do planeta, que está causando a variação no brilho da estrela. Essa 

variação no brilho da estrela depende do tamanho do planeta, do tamanho da estrela e 

também da distância orbital do planeta em relação à estrela e pode ser analisada com 

                                                           

19  https://exoplanets.nasa.gov/newworldsatlas/ 
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instrumentos astronômicos modernos (tanto telescópios quanto observatórios espaciais) 

de medição de brilho.  

Na realidade, esse método ocorre quando um planeta atravessa o disco central da 

estrela de um sistema, ou seja, quando passa diretamente entre um observador e a estrela 

que orbita, em um determinado intervalo de tempo onde é possível observar a 

diminuição aparente no brilho da estrela devido à passagem do planeta. Se essa 

diminuição aparente no brilho da estrela for observada sempre após os mesmos 

intervalos de tempo, pode ser um indício de que haja um planeta orbitando aquela 

estrela, sendo provável determinar o período orbital desse planeta, que deverá estar 

relacionado ao período de diminuição desse brilho. Assim, para que um exoplaneta seja 

confirmado é necessário observar vários trânsitos separados, em um mesmo intervalo de 

tempo, pois apenas uma única observação de diminuição do brilho de uma estrela pode 

ter outras razões (R.G.G E W.C., 2017).  

Na figura 6, extraída do artigo R.G.G E W.C. (2017) é possível observar que o 

fluxo de energia é calculado antes do ingresso do exoplaneta no trânsito (representada 

pela linha contínua) e, uma vez que, o exoplaneta está passado “em frente” a estrela, ou 

seja, está em trânsito, ocorre uma redução ou variação no fluxo de energia da mesma. 

Logo após o egresso ou saída do exoplaneta no trânsito, o fluxo de energia da estrela 

volta ao normal. 

Vale ressaltar que, esse efeito causado pelo planeta observado na Figura 6, faz 

com que as estrelas apresentem diferentes intensidades ao longo do disco estelar ficando 

mais brilhantes no centro e menos brilhantes das bordas.  

Podemos associar este método ao fenômeno que aconteceu no dia nove de maio 

de 2016 quando Mercúrio (o primeiro planeta do nosso sistema solar) transitou entre a 

Terra e o Sol causando uma diminuição no brilho do Sol (ALMEIDA, 2017).  Assim, se 

tivessem feito o gráfico da curva de luz referente a este fenômeno veríamos que houve 

uma pequena diminuição no fluxo de energia do Sol.  
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Figura 6: Figura ilustrativa do trânsito de um exoplaneta que apresenta a curva de luz e o fluxo 

de energia medido durante o trânsito. O eixo horizontal representa o tempo, e o eixo vertical 

representa o fluxo de energia.  

 

Fonte: R.G.G E W.C. (2017, p 5). 

 

No trânsito, diferentemente de outros métodos, é possível obter informações tais 

como: o período orbital, a massa e a composição química existente na atmosfera do 

planeta utilizando aparatos espectroscópios para comparar os dados espectrais da luz 

antes e durante o trânsito com o espectro de absorção da estrela.  

Uma das principais dificuldades desse método é: O sistema estrela-planeta deve 

possuir órbitas alinhadas de tal forma que, quando observado da Terra, o planeta possa 

eclipsar a estrela hospedeira e quanto maior for à órbita do planeta no sistema, menor 

são as chances de haver alinhamento (ALMEIDA, 2017); Também é mais indicado 

observar os planetas que estejam mais próximos das estrelas hospedeiras, uma vez que é 

necessário observar vários trânsitos separados em um mesmo intervalo de tempo e 

quanto mais distante for o planeta da estrela hospedeira, mais tempo será o período de 

uma revolução completa e o período para se observar vários trânsitos podem ser 

demasiadamente longos (R.G.G E W.C., 2017) . Como por exemplo, o planeta Júpiter 

que está distante do Sol em 5,2 UA e leva 12 anos para uma revolução completa. Se 

levarmos em consideração um exoplaneta que apresenta condições semelhantes a 

Júpiter, seriam necessários 36 anos para se observar três trânsitos consecutivos.  
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3.3.2.9 Velocidade Radial 

 

 Outro método que se destaca devido ao seu excelente número de detecções de 

exoplanetas e vem sendo utilizado amplamente é o método de Velocidade Radial, 

também conhecido como Método Doppler. Muitas vezes, esse método é usado para 

confirmar planetas encontrados com outros métodos, e pode ser utilizado a fim de 

complementar as limitações de cada um deles e obter informações mais precisas. 

 Considerando um sistema que contenha vários corpos orbitando em torno da 

estrela central, onde a massa dessa estrela seja extremamente superior à dos outros 

corpos do sistema, o Centro de Massa do Sistema é rapidamente deslocado do Centro de 

Massa da Estrela fazendo com que a estrela também realize movimentos orbitais em 

torno do Centro de massa do Sistema, ou seja, ambos sofrem o movimento orbital, o 

que pode ser percebido por um certo observador na Terra, por meio dos deslocamentos 

das linhas espectrais ocasionado pelo movimento da estrela. No momento que a estrela 

se aproxima do observador, é detectado o desvio para o azul ou violeta e quando se 

afasta é detectado desvio para o vermelho, estas mudanças de cores são chamadas, 

respectivamente, de “blueshift” e “redshift”. 

  

Figura 7: Ilustração do Efeito Doppler de acordo com a oscilação da estrela. Desvio do espectro 

luminoso da estrela devido à presença de um planeta. Na imagem (a) a linha vermelha significa 

o desvio do espectro da estrela para o vermelho (redshift) e indica o afastamento da estrela. A 

linha vermelha representa o desvio do espectro da estrela para o azul (blueshift) e indica a 

aproximação da estrela em relação ao observador. A imagem (b) ilustra as inúmeras situações 

possíveis de serem verificados pelo observador e está representado pela seta roxa. Quando a 

estrela se afasta do observador, o comprimento de onda aumenta, ocasionando a diminuição da 

frequência, dessa forma o observador verá um deslocamento para o vermelho. Quando ao 

contrário a estrela se aproxima do observador, o comprimento de onda diminui, ocasionando o 

aumento da frequência, dessa forma o observador verá um deslocamento para o azul. 
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                               (a)     (b) 

Fonte: (a) A imagem não se encontra em escala em termos de escala, tamanhos e distância. Disponível 

em: http://www.curtoecurioso.com/2015/05/planetas-fantasmas-eles-pareciam-estar.html.  (b) disponível 

em: https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_exoplanete/html_images/envimage10.html 
 

Desse modo, pode-se calcular a velocidade radial da estrela em torno do Centro 

de Massa do Sistema, ou seja, as velocidades de afastamento e aproximação fazendo o 

uso da variação da frequência ou comprimento de onda das linhas espectrais devido ao 

Efeito Doppler e consequentemente, obter valores para o período da órbita do planeta 

(por meio das variações cíclicas da velocidade), a distância à estrela central e a massa 

mínima do planeta. Como a inclinação da órbita planetária é desconhecida, o gráfico da 

velocidade radial medido em função do tempo dá uma curva característica e a amplitude 

dessa curva vai permitir obter a massa mínima do planeta.  

Sabendo que a interação entre a estrela e os outros corpos do sistema acontece 

gravitacionalmente, torna-se mais fácil detectar planetas que contenham grandes 

massas, uma vez que quanto maior o planeta maior será o movimento da estrela em 

torno do seu centro de massa. Como também, quanto menor for à órbita do planeta, 

mais facilmente ele será detectado, tendo em vista que o período orbital será menor, 

sendo possível detectar várias órbitas em um tempo menor.  
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Os instrumentos utilizados para a obtenção de dados da velocidade radial da 

estrela são os espectrógrafos que ficam acoplados nos telescópios. Um dos mais bem 

sucedidos detectores de planetas é o espectrógrafo HARPS (High Accuracy Radial 

Velocity for Planetary Searcher) montado no telescópio de 3,6 m, instalado no 

Observatório de La Silla do ESO (European Southern Observatory), no Chile, e 

funciona desde 2003. Esse instrumento consegue detectar as oscilações extremamente 

rápidas no movimento de uma estrela que podem ser impulsionadas pelo arrasto 

gravitacional de um planeta em sua órbita. 

O HARPS tem atualmente uma sensibilidade que torna possível detectar 

variações da velocidade radial da ordem de grandeza de 1 m.s
-1

, o que pode ser 

comparado, mais ou menos, a velocidade do caminhar humano. Para tornar as pesquisas 

de velocidade radial mais sensíveis a planetas menores, um grupo de pesquisadores 

desenvolveu um dispositivo chamado de pente de frequência a laser (laser frequency 

comb), para dar impulso ao HARPS. Esse dispositivo permite que espectrógrafos para a 

caça de exoplanetas meçam movimentos de cm/s (centímetros por segundo)
20

.  

  Assim como os outros métodos, a velocidade radial também apresenta 

limitações; a principal prende-se à determinação da massa do planeta, uma vez que não 

é conhecida a inclinação do plano orbital do sistema. Caso o plano orbital do planeta 

estiver alinhado com a linha de visada do observador, então a variação medida na 

velocidade radial da estrela permitirá obter uma estimativa da massa do planeta 

extrassolar. Outra implicação referente ao método é o longo tempo de observação para 

detectar os pequenos deslocamentos Doppler. 

 

3.4 A Radiação térmica aplicada às estrelas 

 

Como podemos observar nas seções anteriores desse capítulo, as estrelas 

desempenham um papel fundamental tanto na detecção de exoplanetas (através de 

instrumentos de alta precisão que medem a intensidade de radiação emitida de uma 

determinada estrela quando um planeta que a orbita passa na frente dela) quanto ao se 

definir as condições de habitabilidade dos sistemas planetários. 

                                                           

20 
 Informações extraídas do site da Scientific American Brasil, disponível em: 

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/espectrografo_harps.html. Acesso em 24 de janeiro de 

2018.  
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Na astronomia, as estrelas são muitas vezes modeladas como esferas de gases 

ionizados (plasma) de enorme massa. As estrelas normais, não colapsadas, são 

aquecidas e apresentam uma temperatura na escala de milhares de kelvin na superfície, 

que emitem radiação eletromagnética distribuída em quase todo o espectro 

eletromagnético, muito próximo à distribuição idealizada de radiação de um corpo 

negro
21

.  

Se observarmos a Figura 8 veremos que existem cinco curvas espectrais de 

distribuição de radiação de corpo negro para cinco prováveis estrelas com temperaturas 

superficiais iguais a 3.500 K, 4.000 K, 4500 K, 5.000 K, 5500, respectivamente.   

 

Figura 8: Distribuição espectral de radiação emitida por corpo negro para diferentes 

temperaturas. 

 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_negro#/media/File:Wiens_law.svg 

 

A Figura 8 mostra o comportamento da curva em função do comprimento de 

onda da radiação eletromagnética para diferentes temperaturas. É perceptível que a 

distribuição espectral da energia térmica irradiada por um corpo negro (isto é, o padrão 

da intensidade da radiação em uma determinada faixa de comprimentos de onda) 

                                                           

21 
 Muito embora, segundo Oliveira Filho e Saraiva (2014) uma estrela não é, 

exatamente, um corpo negro, pois suas camadas externas, de onde provém a radiação, não estão 

rigorosamente em equilíbrio termodinâmico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_negro#/media/File:Wiens_law.svg
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depende apenas da sua temperatura. Observe que, para as temperaturas mais baixas, a 

emissão de radiação dos respectivos astros, acontece essencialmente no infravermelho 

(λ > 700 nm), mas conforme as temperaturas aumentam, a emissão na região do visível 

vai se tornando mais significativa. Nesta perspectiva, considerando as estrelas como 

sendo, aproximadamente, um corpo negro, podemos deduzir a temperatura efetiva de 

uma estrela a partir do conhecimento de seu espectro de emissão.  

Existem três leis importantes, que podem ser descritas para a radiação emitida 

por um corpo aquecido, a saber: lei de Stefan-Boltzmann, lei do deslocamento de Wien 

e a lei de Planck. É importante ressaltar que essas leis são aplicadas por meio dos dados 

obtidos pelos instrumentos de alta precisão (telescópios) que medem a intensidade de 

radiação emitida de uma determinada estrela quando um planeta que a orbita passa na 

frente dela e ocorre uma diminuição na intensidade medida. Da lei de Planck, a mais 

fundamental, constatou-se ser possível obter as duas primeiras.  

Nas próximas seções explicitaremos cada uma delas. 

 

3.4.1 Lei de Stefan-Boltzmann 

 

Em 1879, o físico austríaco Josef Stefan (1835-1893) conseguiu estabelecer “[...] 

uma relação empírica entre a potência por unidade de área irradiada por um corpo negro 

e a temperatura”. (TIPLER e LLEWELLYN, 2012, p.76). 

Stefan concluiu que a intensidade (energia por unidade de tempo e por unidade 

de área) da radiação emitida por um corpo é proporcional à sua temperatura absoluta 

elevada à quarta potência. Sendo representada, matematicamente, da seguinte forma: 

 

      

 

onde P é a potência irradiada por unidade de área, T a temperatura absoluta e σ = 5,0704 

x 10
-8

 W/m².K
4
 é uma constante.  

Em 1884, ou seja, cinco anos mais tarde, um físico austríaco chamado Ludwig 

Eduard Boltzmann (1844-1906) chegou a resultados semelhantes aos de Stefan (o seu 

professor) em relação à intensidade da radiação emitida por um corpo negro, a partir das 

leis da Termodinâmica Clássica. Para Stefan e Boltzmann, “[...] a potência por unidade 
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de área irradiada por um corpo negro é função apenas da temperatura [...]” (TIPLER e 

LLEWELLYN, 2012, p.76).  

No entanto, uma estrela não é um corpo negro, uma vez que suas camadas 

externas, de onde provêm a radiação, não estão exatamente em equilíbrio térmico. 

Dessa forma, define-se um parâmetro chamado temperatura efetiva, Tef,. (OLIVEIRA 

FILHO; SARAIVA, 2014). A temperatura efetiva é, portanto, a temperatura que uma 

estrela teria considerando-a como se fosse um corpo negro (que emite a mesma 

quantidade de energia por unidade de área e por unidade de tempo que a estrela).  

Assim, reescrevendo a equação de Stefan-Boltzmann tem–se 

 

P = σTef
4 

 

Na Astrofísica, a potência irradiada pela estrela em todas as direções é 

denominada Luminosidade (PIETROCOLA; et al, 2016). Considerando a estrela como 

sendo um corpo esférico, a luminosidade (L) de uma estrela pode ser expressa em 

função do seu tamanho e da sua temperatura superficial: 

 

L = 4πR
2
σTef

4 

 

onde R é o raio da estrela (aproximando-a a uma esfera), T a temperatura absoluta nas 

suas camadas externas e  é a chamada de constante de Stefan-Boltzmann. A expressão 

da luminosidade de uma estrela pode ser entendida se admitirmos que a potência 

irradiada na superfície da estrela é dada por P = σTef
4, sendo, portanto, fortemente 

dependente da temperatura, ou seja, mesmo para pequenos aumentos na temperatura 

superficial da estrela (também chamada de temperatura efetiva) ocorre um grande 

aumento na sua luminosidade. Dessa forma, a luminosidade será então dada 

necessariamente pela área externa da estrela multiplicada pela quantidade de energia 

que flui por unidade de área e por unidade de tempo. 

Podemos observar que quanto maior a luminosidade de uma estrela, maior será 

seu raio, para uma mesma temperatura. Da mesma forma, se a temperatura aumentar e a 

luminosidade continuar a mesma, o raio diminui. O raio da estrela é então expresso por  

   
 

      
  

 
 

 



 

50 
 

Vale ressaltar que, o raio de uma estrela também pode ser determinado de forma 

direta. Por exemplo, por meio de ocultações lunares, estudo de sistemas binários 

eclipsantes e usando-se uma técnica denominada interferometria
22

.  

 

3.4.2 Lei do deslocamento de Wien 

 

Se analisarmos as curvas de radiação eletromagnética das estrelas, conforme a 

Figura 8 podemos perceber que há um deslocamento do pico de intensidade da radiação 

emitida de acordo com a temperatura. Isto é, quanto maior a temperatura mais o ponto 

de máxima emitância da curva se desloca para a esquerda, na direção de menores 

comprimentos de onda e vice-versa. 

O físico alemão Wilhelm Wien (1864-1928) quantificou a relação empírica 

existente entre a temperatura absoluta de um corpo negro e o comprimento de onda que 

corresponde ao máximo da radiação térmica no espectro emitido por ele.  

Em 1893, Wien propôs um modelo que descrevia perfeitamente os resultados 

experimentais entre comprimento de onda e temperatura com a seguinte expressão 

matemática: λmax ~ 1 / T ou, mais precisamente, 

λmax T = 2,89 x10
7 

Å K (λ em angstroms, T em kelvin). 

onde, λmax é o comprimento de onda maximante (aquele que corresponde ao pico da 

distribuição espectral) em angstroms, T é a temperatura absoluta em kelvin da superfície 

e 2.89 x 10
7
 é a constante de Wien. Essa expressão ficou conhecida como Lei do 

deslocamento de Wien. Ela pode ser enunciada da seguinte forma: o comprimento de 

onda em que um corpo negro emite com intensidade máxima é inversamente 

proporcional à temperatura absoluta
23

. 

Lummer e Ernst Pringsheim (1859-1917) descobriram que corpos não negros 

também obedecem a essa lei. Assim, a temperatura dos corpos pode ser medida 

seguindo a mesma expressão.  

                                                           

22 
 Esta técnica combina a radiação recebida por dois ou mais telescópios, permitindo 

que atuem como um único telescópio com um complexo sistema de espelhos com diâmetro 

equivalente à distância entre os telescópios individuais.  

23 
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Dessa forma, se fizermos uma análise espectral de uma determinada estrela 

podemos calcular sua temperatura superficial por meio da lei do deslocamento de Wien 

e, consequentemente, calcular com a Lei de Stefan–Boltzmann a intensidade de 

radiação na superfície da estrela.  

3.4.3 Lei de Planck 

 

Vimos nas seções anteriores que a radiação emitida por um corpo negro, ou por 

uma estrela (se considerarmos essa estrela como sendo, aproximadamente, um corpo 

negro) pode ser utilizada para medir a temperatura da sua superfície. Considerando a 

emissão da radiação de um orifício perfeitamente térmica, ou seja, em equilíbrio 

termodinâmico, a intensidade específica monocromática (energia por unidade de 

comprimento de onda, por unidade de tempo, por unidade de área, e por unidade de 

ângulo sólido) pode ser descrita pela Lei de Planck
24

 por meio da quantização da 

energia. 

Esta lei expressa como é a distribuição da densidade de energia de um corpo, a 

uma dada temperatura, em função de outro parâmetro que pode ser a frequência ν ou o 

comprimento de onda λ, sendo que  λ ν = c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. 

A lei de Planck em termos de potência espectral é dada pela seguinte função:  

 

Bν (T) = (2hν
2
 / c

2
) × (e

hν/kT
 – 1)

-1
  

 

onde, em unidades do Sistema Internacional: h (constante de Planck) = 6,63 x 10
-34 

J.s; c 

(velocidade da luz no vácuo) = 3 x 10
8 

m.s
-1

;
 
k (constante de Boltzmann) = 1,38 x 10

23
 

JK
-1 

e 
 
ν (frequência) expressa em Hz (hertz). 

Essa intensidade específica não depende de qualquer propriedade do corpo a não 

ser sua temperatura, e Bv tem unidades de Wm
-2 

Hz
-1

sr
-1

.Qualquer corpo em equilíbrio 

                                                           

24  Max Karl Ernest Ludwig Planck nasceu em 23 de abril de 1858 na cidade de Kiel, no 

norte da Alemanha. Cursou a Universidade de Munique por três anos e a Universidade de 

Berlim por um ano, onde teve aulas com Hermann Helmholtz e Gustav R. Kirchhoff. Em 1879, 

ele apresentou uma tese de doutorado sobre o princípio da Termodinâmica. Em 1900, Planck 

apresenta à Sociedade Alemã de Física um artigo que foi considerado como um marco inicial 

para o surgimento da física quântica, o artigo tratava-se sobre a Teoria da Lei de Distribuição do 

Espectro Normal. Em 1918, Planck é agraciado com o prêmio Nobel em Física por sua 

descoberta sobre os quanta de energia. Faleceu em 4 de outubro de 1947. 
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termodinâmico emitirá fótons com uma distribuição de comprimentos de onda dada pela 

Lei de Planck (OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2014, p. 2016) 

Sabendo a intensidade da radiação que chega de uma determinada estrela e 

admitindo que a estrela possa ser comparada a um corpo negro, podemos estimar quanta 

energia ela emite na frequência na qual estamos observando. Usando então a lei de 

Planck, podemos determinar a temperatura dessa estrela. 

4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O percurso metodológico deste trabalho partiu da questão norteadora da 

pesquisa, como já mencionado na introdução. Assim nós localizamos, inicialmente, os 

conteúdos de Astronomia no programa do ensino médio, utilizando os eixos 

estruturadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a versão corrente 
25

da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Fizemos também uma análise das 

informações contidas no guia do livro didático da disciplina de Física – PNLD 2015
26

 

referente ao tema Exoplanetas. Em seguida, realizamos um levantamento bibliográfico 

acerca dessa temática em artigos publicados em periódicos especializados, dissertações 

e/ou teses, e em livros específicos da área; Elaboramos as sequências de ensino 

direcionadas ao ensino médio evidenciando as descobertas de exoplanetas como 

contexto aos conteúdos conceituais de Física Moderna e de Astronomia; 

Após a elaboração das sequências de ensino implementamos um curso de 

extensão para professores de Física em formação inicial (licenciandos do curso de Física 

no IFRN, campus de Santa Cruz) com o intuito de avaliar a eficácia (ou não) dessas 

sequências de ensino para a elaboração do Produto Educacional. 

4.1. O Contexto e os Sujeitos da Pesquisa 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

município de Santa Cruz/RN está localizado na Microrregião da Borborema Potiguar 

                                                           

25 Vale ressaltar que, na época da escrita dessa dissertação, não havia sido homologado a versão 

final da BNCC. 

26 
 A presente pesquisa teve início no primeiro semestre de 2017, período em que ainda 

estava vigente o Edital PNLD-2015. 
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pertencente à mesorregião Agreste Potiguar. Além de Santa Cruz, integram esta unidade 

regional, outros quinze municípios, a saber: Barcelona, Campo Redondo, Coronel 

Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Monte das Gameleiras, Ruy 

Barbosa, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São José de Campestre, São Tomé, Serra de 

São Bento, Sítio Novo e Tangará, e encontra-se inserida em uma área no contexto do 

semiárido norte-rio-grandense, estando limitada ao norte com o Território do Potengi, 

ao sul com o Estado da Paraíba, a leste com o Território do Agreste Potiguar e a oeste 

com o Território do Seridó. A cidade de Santa Cruz/RN é considerada polo dessa 

microrregião. 

 

Figura 9: Mesorregiões do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-mesorregioes-do-rio-grande-do-norte/#more-549. 

Acesso em 25 de abril de 2019 

 

A pesquisa foi desenvolvida com estudantes de Física que estão em formação 

inicial para serem professores (Licenciandos do IFRN Campus Santa Cruz/RN). A 

justificativa da escolha desse público está ancorada nas proposições de Langhi (2011) já 

elencadas no capítulo 2 dessa dissertação. Outro motivo deve-se ao fato da autora ter 

sido aluna do curso de licenciatura em Física nessa instituição de ensino, e como dito 

anteriormente, por Santa Cruz ser o polo da microrregião da Borborema Potiguar e 

existir muitos estudantes que residem em outras cidades, mas que fazem o curso 
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superior em Santa Cruz, assim quando esses estudantes concluem o curso retornam a 

sua cidade a fim de mediar todo o conhecimento absorvido durante o curso. 

Após a escolha do público foram analisados a Matriz Curricular do Curso de 

Licenciatura em Física do IFRN
27

 com o intuito de verificar como a disciplina de 

Astronomia estava disposta na grade curricular do curso e se a mesma abordava algum 

conteúdo relacionado à temática da nossa proposta, no caso, Exoplanetas. Ao 

analisarmos a Matriz Curricular do referido curso verificamos que a disciplina de 

Astronomia, intitulada de Astronomia Observacional encontra-se no rol das disciplinas 

optativas, ou seja, o aluno não é obrigado a cursar esta disciplina. Esse dado já é 

esperado, segundo Langui e Nardi (2012) nos cursos de graduação em que, 

normalmente, deveria contemplar conteúdos de Astronomia, como por exemplo Física, 

a mesma não é ofertada como uma disciplina obrigatória, apenas optativa.  

Além disso, como dito anteriormente buscamos analisar se os conteúdos 

propostos na disciplina abordava algum conteúdo relacionado à Exoplanetas. Segue na 

Figura 9 abaixo a ementa da disciplina. 

Como podemos observar os conteúdos propostos na disciplina Astronomia 

observacional só apresenta cinco tópicos: O sistema solar; Curiosidades da Astronomia; 

Instrumentos óticos de observação; Orientação noturna pelas estrelas; e Distâncias no 

cosmos. Como podemos perceber esses tópicos contemplam apenas os corpos celestes 

que fazem parte do Sistema Solar, e em nenhum momento faz menção as recentes 

descobertas sobre planetas que orbitam outras estrelas que não seja o Sol (Exoplanetas).  

 

                                                           

27  Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-

graduacao/licenciatura/licenciatura-plena-em-fisica/view.  Acesso em 26 de janeiro de 2018.  
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    Figura 10: Ementa da disciplina Astronomia Observacional

 

Fonte: Disponível em http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-

graduacao/licenciatura/licenciatura-plena-em-fisica/view.  Acesso em 26 de janeiro de 2018. 

 

Após a escolha do público e a análise da Matriz Curricular do curso de 

Licenciatura em Física do IFRN, buscamos algumas informações na coordenação do 

curso em relação ao número de alunos matriculados no curso da Licenciatura em Física 

do IFRN campus Santa Cruz e procuramos saber da possibilidade de aplicarmos a nossa 

proposta (curso de extensão) naquele Campus. Foi marcada uma reunião com o 

coordenador do curso que prontamente nos atendeu e forneceu todas as informações 

necessárias. Atualmente, o curso conta com noventa e oito alunos matriculados, o que é 
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considerado uma boa quantidade de alunos. Quando conversamos em relação à 

possibilidade de aplicarmos nosso curso de extensão no campus e avaliar a eficácia (e 

eventuais deficiências) das sequências de ensino para a elaboração do Produto 

Educacional, a resposta foi imediatamente positiva. Dessa forma, ficou definido que a 

proposta do nosso trabalho seria aplicada no IFRN, Campus Santa Cruz. 

A seguir apresentaremos a metodologia e os instrumentos que foram utilizados 

na nossa pesquisa. 

4.2 Metodologia da Pesquisa 

 

No entendimento de Lakatos & Marconi (2001) o método é um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que contribuem com o alcance de objetivos, 

delineando o caminho a ser trilhado, e possibilita a verificação de possíveis erros 

auxiliando na tomada de decisões do pesquisador. 

Assim, a pesquisa desenvolvida fez o uso de uma abordagem qualitativa que 

segundo Moraes (2003, p. 191), o principal objetivo desse tipo de análise é “aprofundar 

a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa 

desse tipo de informação” onde a finalidade é a compreensão das informações. 

Bogdan e Biklen (1982, apud LUDKE & ANDRÉ, 1986) salientam as cinco 

principais características da abordagem qualitativa: 

1- Tem-se o ambiente natural (Universidade) como fonte de coleta de dados e o 

pesquisador é o principal instrumento. 

2- Os dados coletados, predominantemente, são os descritivos. Isso quer dizer 

que, o material obtido na pesquisa é rico em descrições de situações e acontecimentos 

que ocorrem no ambiente, e frequentemente, utiliza-se de citações para subsidiar uma 

afirmação ou elucidar um ponto de vista.  

3- Existe uma maior preocupação no processo do que no resultado. O interesse 

do pesquisador é verificar como o problema (no caso, o problema da pesquisa) é 

exposto diante das atividades propostas.  

4- O valor que as pessoas dão as coisas e a sua vida são levados em conta pelo 

pesquisador, ou seja, a forma como as pessoas se comportam diante das questões são 

focos de estudo. 
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5- Tende a seguir uma análise indutiva dos dados e não há uma preocupação por 

parte do pesquisador de irem em busca de evidências que comprovem as hipóteses 

estabelecidas da pesquisa. 

Sendo assim, esta pesquisa se caracteriza mais pela abordagem qualitativa, uma 

vez que foi executada em uma escola (ambiente natural), sendo a própria pesquisadora a 

professora nesta atividade que procederá à coleta dos dados.  

Também fez parte constituinte desse trabalho a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa-ação. 

De acordo com Gil (2008, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. A finalidade dessa pesquisa é permitir que o pesquisador tenha um amplo 

contato com o que já foi produzido na literatura especializada referente ao seu tema de 

estudo. 

Como já mencionado, anteriormente, a pesquisa-ação também fez parte desse 

trabalho. Conforme Thiollent (1985 apud GIL, 2002, p. 55) a pesquisa-ação pode ser 

definida como: 

“... um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo”. (THIOLLENT, 1985 apud GIL, 2002, 

p. 55) 

 

 Dessa forma, esse tipo de pesquisa exige uma estrutura de relação entre o 

pesquisador e os sujeitos envolvidos no estudo, objetiva-se, de forma intencional, 

compreender e definir a situação, com vistas a modificá-la.  

 No campo da educação, a pesquisa-ação deve ser entendida segundo Miranda e 

Resende (2006, p. 516) “na perspectiva das mediações constitutivas das relações postas 

entre sujeito e objeto, teoria e prática” é uma técnica que visa o desenvolvimento de 

professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos.  
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4.2.1 Instrumentos da Pesquisa 

Na presente dissertação serão privilegiados como instrumento da pesquisa a 

observação e o questionário. Esses instrumentos mostram-se bastante úteis para a 

aquisição de informações acerca do que o pesquisador "sabe, crê ou espera, sente ou 

deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a respeito de suas explicações ou razões 

para quaisquer das coisas precedentes" (SELLTIZ,1967 apud GIL, 2002, p. 115). 

4.2.2 Sobre a observação 

 

 De acordo com Núñes (2015) a observação, como técnica de pesquisa, permite 

obter informações significativas no contexto “real” e procura refletir o fenômeno em 

estudo tal como ele é. 

 Para a aplicação da observação na referida pesquisa, decidimos pela observação 

participante direta, uma vez que o observador será o pesquisador. Nessa técnica segundo 

Laville e Dionne (1999) o observador se integra a um grupo para estudá-lo de forma 

aprofundada. É um processo extenso, pois para compreender a evolução do 

comportamento de pessoas e/ou de grupos é necessário que o pesquisador permaneça 

por um longo tempo no território pesquisado.  

Os elementos observados foram norteados por meio da questão foco da nossa 

pesquisa. Assim, o que foi observado durante a aplicação da nossa proposta de ensino é 

o comportamento dos sujeitos da pesquisa, frente às informações apresentadas, e com 

isso analisar a eficácia (ou não) das sequências de ensino para a elaboração do Produto 

Educacional, bem como refletir sobre o procedimento adotado durante a pesquisa. 

 

4.2.3 Sobre o questionário 

 

Segundo Gil (2002) o questionário pode ser entendido como um conjunto de 

questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Como vantagem, ainda 

segundo esse autor, apresenta a possibilidade de se alcançar um grande número de 

pessoas em relativamente pouco tempo, uma vez que é um meio rápido de obtenção de 

informações, além de não exigir treinamento de pessoal e pode garantir o anonimato do 

pesquisado. Pretende-se segmentar o questionário em duas partes; a saber:  
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A primeira foi identificar os conhecimentos prévios dos alunos, referentes a 

alguns tópicos de Astronomia, pois apesar de termos visto que a Ementa da Disciplina 

Astronomia Observacional não contempla assuntos concernentes a Exoplanetas, trata-se 

de um tema recente sobre o qual supõe-se que o aluno, por ter fácil acesso às notícias, já 

tenha alguma informação, senão sobre essa descoberta, mas provavelmente sobre 

qualquer outra relacionada a exoplanetas. Além disso, na ementa da disciplina constam 

conteúdos referentes ao Sistema Solar, distâncias no cosmos e comparação de distância 

no universo, o que pode servir de âncora para novas aprendizagens relacionadas ao 

tema, desde que o aluno tenha uma predisposição a aprender. 

A segunda etapa aconteceu após realização da proposta para diagnosticar a 

solidez do aprendizado dos participantes do curso em relação aos conteúdos 

abordados
28

. 

Segundo, alguns autores existem alguns pontos que devem ser esclarecidos pelos 

pesquisadores antes de iniciar a pesquisa, como: Informar ao participante a respeito dos 

objetivos da pesquisa e da natureza do trabalho; Esclarecer o motivo, pelo qual, foi 

selecionado; assegurar a identidade dos participantes; garantir que os dados serão 

utilizados somente para a investigação; Solicitar autorização para a utilização das 

informações colhidas; Esclarecer que o participante não é obrigado a responder todas as 

perguntas.  

Todos esses cuidados foram tomados por nós durante a aplicação dos 

questionários. Os participantes receberam um termo de autorização que consta em 

Apêndice A.  

 

4.2.4 Análise dos Dados  

 

Após a coleta dos dados foi utilizado como técnica de análise das informações a 

análise de conteúdo, pois segundo (BARDIN, 1977, p. 9) favorece ao analista uma 

interpretação dos dados que “oscila entre os dois polos, do rigor da objetividade à 

fecundidade da subjetividade”. 

A análise de conteúdo tem como finalidade a interpretação dos dados por meio 

de uma análise sistematizada das comunicações. No seu livro, Bardin (1977, p. 9) define 

                                                           

28
 O resultado dessa avaliação encontra-se na sessão 5.5.  
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a análise de conteúdo como “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 

sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados”. Ainda segundo o autor, podemos 

compreender a análise de conteúdo como sendo 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN,1977, p. 42) 

 

Todavia, é imprescindível que o analista faça uma análise rigorosa e vá além de 

uma leitura superficial, de forma que possibilite a construção de novas compreensões e 

teorias a partir de um conjunto de informações sobre o caso estudado.  

Para Bardin (1977) a organização da análise é muito relevante e inicia-se com a 

pre-análise que tem como finalidade a organização sistemática dos documentos; a 

segunda etapa é a exploração do material e “consiste nas operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas” (Bardin, 

1977, p. 101). Naturalmente, estes procedimentos dependem dos interesses do 

pesquisador e dos objetivos que o levam a realizar a pesquisa. Por fim o tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação proporcionada por meio da análise que propôs as 

inferências e adiantou as interpretações dos objetivos previstos, ou em relação a outras 

descobertas inesperadas. Cada fase segue regras bastante específicas, podendo ser 

utilizado tanto em pesquisas quantitativas quanto em pesquisas qualitativas. 

Assim, ao final da análise, apresentaremos as inferências que o estudo 

possibilitou, no sentido de colaborar para o avanço nas pesquisas sobre o Ensino de 

Astronomia e de Física no Ensino Médio. 

5 SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo, discorreremos sobre o que é o produto educacional, como foi 

realizada a seleção de conteúdos que compõem as sequências de ensino que foram 

utilizadas durante o curso de extensão realizado no IFRN Campus Santa Cruz. Também 

apresentaremos a metodologia empregada nas sequências ancorada em três momentos 
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distintos: a problematização inicial, a organização do conhecimento e a aplicação do 

conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991), e descreveremos como ocorreu a 

aplicação do curso de extensão, acompanhada da transcrição das discussões e avaliações 

das atividades realizadas. 

 

5.1 Apresentação 

 

De acordo com o comunicado da CAPES n° 001/2012 – Área de Ensino, a 

essência dos Mestrados Profissionais está na aplicação do conhecimento, isto é, na 

pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais que possa 

ser analisado e utilizado por professores e outros profissionais envolvidos com o ensino 

em condições reais, ou seja, espaços formais e não formais. 

Mas, o que é o produto educacional? 

O produto educacional é um material desenvolvido e implementado pelo 

mestrando, em salas de aula, espaços não formais ou informais de ensino, para que 

posteriormente sejam relatados e apresentados os resultados dessa experiência em forma 

de dissertação.  

A CAPES sugere que esse produto seja destacado do corpo da dissertação, 

podendo ter a forma de um texto sobre uma sequência didática, um aplicativo 

computacional, um vídeo (na internet ou em CD/DVD), um material interativo (jogos, 

kits e similares); materiais para atividades experimentais, um equipamento, material 

textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, 

livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares); uma exposição; 

enfim, algo que possa ser identificado e independente da dissertação. 

Dessa forma, esta pesquisa pretende, além da produção da dissertação, propiciar 

um produto de natureza educacional visando colaborar com a melhoria do ensino de 

Física, especialmente o de Astronomia no nível básico de ensino. O produto que irá 

compor esta pesquisa será um conjunto de sequências de ensino estando em 

consonância com o tema escolhido e sobre a relação existente envolvendo conceitos de 

Astronomia e de Física Moderna e as descobertas de Exoplanetas. Essas sequências de 

ensino foram aplicadas com os Licenciandos em Física, do IFRN, Campus Santa Cruz, 

através de um curso de extensão. 
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O curso de extensão foi constituído de 4 (quatro) encontros, divididos de acordo 

com as sequências de ensinos. A carga horária foi de 16 horas-aula, distribuídas em 4 

dias letivos no mês de outubro de 2018 e contou como atividade de formação 

complementar para os participantes. Ao final do curso de extensão, os alunos que 

obtiveram no mínimo 75% de aproveitamento receberam um certificado de participação 

que contará como horas complementares. O projeto desse curso de extensão encontra-se 

no (Apêndice B) desta dissertação.  

Na próxima seção discorreremos sobre como se deu a seleção dos conteúdos que 

constituíram as sequências de ensino.  

 

5.2 A seleção de conteúdos 

 

A seleção dos conteúdos para compor o conjunto de sequências de ensino não é 

uma tarefa fácil, pois não há um consenso na literatura científica sobre qual o melhor 

caminho a seguir. Assim, para organizar os conteúdos este trabalho levou em 

consideração os seguintes pontos: Os objetivos desta pesquisa; A formação inicial dos 

professores, que não capacita satisfatoriamente os futuros docentes a ministrar os 

conteúdos relacionados aos fenômenos astronômicos (BRETONES, 2006); A 

necessidade de atualização curricular de Física no nível médio; bem como as 

orientações contidas nos PCNs e as exigências nos textos preliminares da BNCC.  

Diante do exposto, objetivou-se nesse trabalho desenvolver os seguintes tópicos 

de Astronomia e Física Moderna para a elaboração dos planos de aula: (i)Sistema Solar 

e Além: Constituição, Medidas, Ordens de Grandeza e Unidades; (ii)  O Sol, Outras 

Estrelas, Outros Mundos, (iii) Exoplanetas: Mundos Totalmente Novos (iv) Por Que 

Explorar Exoplanetas? 

 

5.3 Metodologia 

 

A metodologia empregada nas sequências encontra-se ancorada em três 

momentos distintos: a problematização inicial, a organização do conhecimento e a 

aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). 

No primeiro momento (problematização inicial) nós analisaremos o 

conhecimento prévio por meio de questões que os alunos possivelmente conhecem e 
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presenciam e que estão envolvidas nos temas, mas que também exige a introdução dos 

conhecimentos contidos nas teorias físicas para interpretá-los. Neste momento será 

aguçado explicações contraditórias com o intuito de localizar as possíveis limitações do 

conhecimento científico que vem sendo expresso pelo aluno fazendo com que o mesmo 

sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, e que já 

foi selecionado para ser abordado no segundo momento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 

1991). 

No segundo momento (Organização do conhecimento) irão ser abordados os 

conhecimentos físicos necessários para a resolução do problema. Trata-se, portanto, da 

apresentação do conteúdo por parte do professor, onde as mais variadas ferramentas 

didáticas serão empregadas.  

O terceiro momento (Aplicação do conhecimento) será destinado, sobretudo, a 

abordar sistematicamente o conhecimento que foi incorporado pelo aluno para analisar e 

interpretar tanto as situações iniciais que determinaram o estudo, como outras situações 

que, embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser 

compreendidas pelo mesmo conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). 

Vale ressaltar que durante a implementação que se segue também utilizaremos 

da experimentação com o objetivo de proporcionar aos participantes um contato mais 

direto com os fenômenos físicos presentes em cada encontro. 

 

5.4 Elaboração das sequências de ensino (SE) 
 

Após a organização dos conteúdos que iriam compor os planos de aula e a 

escolha da metodologia que nortearam as sequências de ensino, elaboramos as quatro 

sequências contendo os seguintes elementos estruturantes: 

 

 Visão geral – Correspondente à sessão de abertura onde são descritos os 

objetivos de cada SE, a forma como os conteúdos conceituais serão abordados; 

 Conteúdos contemplados - Nesta sessão são apresentados os conteúdos 

conceituais que serão abordados no decorrer da aula; 

 Materiais e Recursos – São fornecidos uma lista dos principais materiais 

necessários ao desenvolvimento da sequência de ensino; 
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 Cronograma – Nesta seção é apresentado um quadro com o tempo previsto para 

cada atividade. O cronograma foi elaborado de acordo com o tempo despendido 

na implementação da aplicação das sequências de ensino no curso de extensão e 

que posteriormente, poderá ser executado por outros professores em suas salas 

de aula. 

 Problematização Inicial - Nesta sessão os alunos são questionados por meio de 

testes de sondagem ou questões abertas sobre situações reais de seu cotidiano 

envolvendo a temática a ser trabalhada.  

 Organização do Conhecimento – Nesta sessão irão ser abordados os conteúdos 

conceituais necessários para a resolução do problema. Para isso o professor 

contará com o auxílio de diversas ferramentas didáticas pedagógicas, tais como 

experimentos e simuladores; 

 Aplicação do conhecimento – Esta sessão será destinada, sobretudo, a abordar 

sistematicamente o conhecimento que foi incorporado pelo aluno, por meio das 

mais diversas atividades, para analisar e interpretar as situações iniciais que 

determinaram seu estudo; 

 Avaliação da aprendizagem- Nesta sessão apresenta-se uma sugestão de como a 

sequência pode ser avaliada. Geralmente, de forma continua e por meio da 

atividade desenvolvida durante a aplicação do conhecimento; 

 Atendimento aos padrões curriculares - Nesta seção são mencionados quais são 

os pontos destes documentos atendidos nas respectivas sequências.  

 

A seguir, fornecemos uma descrição de cada SE a ser desenvolvida. 

 

I- Sequência de Ensino – SE#01: (Sistema Solar e Além: Constituição, Medidas, 

Ordens de Grandeza e Unidades.  

II- Sequência de Ensino – SE#02: O Sol, Outras Estrelas, Outros Mundos.   

III- Sequência de Ensino – SE#03: Exoplanetas: Mundos Totalmente Novos. 

IV- Sequência de Ensino – SE#04: Por Que Explorar Exoplanetas? 

 

Na primeira sequência de ensino será abordado o conceito de Planeta incluindo 

os requisitos básicos para sua identidade, os aspectos gerais do Sistema Solar, 

possibilitando compará-los em termos das distâncias ao Sol e entre eles, os tamanhos 
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em termos de seus diâmetros, os seus períodos de rotação em torno de seus próprios 

eixos e de translação em seu movimento ao redor do Sol. Quantidades físicas derivadas 

de combinações das grandezas fundamentais, tais como velocidade e densidade, são 

também contempladas. Exploramos unidades de medidas apropriadas, tais como a 

unidade astronômica (u.a.), e ordens de grandezas diversas, uma vez que, 

frequentemente, os astrônomos precisam fazer uso dessas ordens de grandezas e 

unidades para expressar as dimensões manifestadas do Sistema Solar. Aproveitamos 

para introduzir em forma de atividades extras outras unidades úteis, tais como as de 

distâncias (o ano-luz e o parsec), de massa (as massas do Sol, da Terra e de Júpiter) e as 

de tempo (dia, ano juliano, século, milênio etc.) 

Na segunda sequência de ensino será abordado o conceito de estrelas e o seu 

processo de formação e evolução. Também analisaremos as formas de classificação das 

estrelas (diagrama HR) e mostraremos a relação entre temperatura e o espectro emitido 

por uma estrela utilizando a teoria de Planck da radiação do corpo negro. 

Na terceira sequência de ensino, será abordado o conceito de exoplanetas e os 

principais métodos para detectá-los. Também vamos averiguar as características, bem 

como a quantidade de exoplanetas detectados atualmente e analisar os dados 

concernentes à recente descoberta de um exoplaneta (Proxima b) em órbita da estrela 

mais próxima ao Sol.  

Na quarta e última sequência de ensino será realizado um júri simulado com o 

intuito de exercitar o pensamento crítico dos alunos, assim como analisar a tomada de 

decisões responsáveis e consistentes na identificação e solução da problemática que é a 

exploração espacial. O júri simulado ocorrerá por meio de um debate, entre dois grupos 

de alunos, sobre os impactos da exploração espacial e das pesquisas cientificas 

relacionadas ao entendimento do universo, suas implicações políticas e econômicas, e 

seus riscos e benefícios para a humanidade e o planeta.  

Vale destacar que, essas sequências foram pensadas e elaboradas para que os 

professores utilizem com alunos da educação básica. E, apesar de serem sequências de 

ensino, e terem uma correlação entre si, não significa dizer que o professor não possa 

adaptar a sua realidade e realizar as mudanças necessárias.  Almejamos que essas 

surjam a título de aprimoramento e que possam contribuir com a difusão do Ensino de 

Física, em especial, Astronomia no Brasil. 

A seguir, descreve-se cada sequência de ensino em detalhes, optando por 

apresenta-las de acordo com a ordem temporal de suas aplicações.  
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5.5 Implementação e avaliação das sequências de ensino  

 

Descreve-se nesse item como ocorreu a aplicação do curso de extensão, 

acompanhada da transcrição das discussões e atividades realizadas. A apresentação das 

discussões foi feita seguindo a ordem cronológica em que ocorreram, com o intuito de 

facilitar a compreensão de como ocorreu a implementação da proposta, bem como as 

discussões promovidas durante as atividades.  

 A implementação das Sequências de Ensino, se deu por meio de um curso de 

extensão, intitulado: Ensino de Astronomia no Contexto das Descobertas de 

Exoplanetas. Esse curso foi composto de quatro encontros que ocorreu nos dias 10, 17, 

24 e 31 de Outubro de 2018, no IFRN Campus Santa Cruz. Cada encontro teve duração 

de 4 horas, totalizando uma carga horária de dezesseis horas (16h) e contou, em média, 

com a participação de 17 alunos dos 22 inscritos.  

Antes de descrevermos cada encontro, vamos apresentar o perfil dos sujeitos 

participantes do curso de extensão. Tais informações foram colhidas por meio de uma 

ficha de caracterização dos participantes e foi realizada no dia de 31 de outubro de 

2018. Vale ressaltar que, dos 17 participantes do curso, apenas 14 preencheram a ficha 

de caracterização (Apêndice C).   

Os alunos que participaram do curso de extensão foram designados por P1 

(participante 1), P2 (participante 2), P3 (participante 3) e assim sucessivamente, com a 

finalidade de preservar a identidade dos mesmos. O mesmo ocorreu com a designação 

dos grupos. Cada grupo foi designado G1 (Grupo 1). G2 (Grupo 2), G3 (Grupo 3) e G4 

(Grupo 4). Vale lembrar que a ordem de apresentação dos sujeitos é aleatória, assim 

como a ordem das análises dos dados. 

Além dessa característica, a seguir apresentaremos, na forma quantitativa, o sexo 

dos participantes, a faixa etária, cidade que o participante reside atualmente, período 

que está cursando: 
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Gráfico 1: Sexo dos participantes do curso  

 

  

Conforme apresentado no gráfico 1, identificou-se que a porcentagem a maioria 

dos participantes do curso é do sexo masculino, sendo de 62% do sexo masculino, e 

38% do sexo feminino. 

Outro aspecto observado foi à idade dos sujeitos que é representada no gráfico 

seguinte: 

Gráfico 2: Quantidade de alunos por grupo etário. 
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 Ao analisar os dados, percebe-se que a maioria dos alunos está no grupo etário 

entre 25 e 29 anos e que há ainda uma grande variação na idade dos participantes, o que 

pode enriquecer a análise dos dados.  

Como já dito anteriormente, Santa Cruz é considerada polo da Microrregião da 

Borborema Potiguar pertencente à mesorregião Agreste Potiguar. Dessa forma, visamos 

investigar qual a cidade que os participantes do curso residem. 

 

Gráfico 3: Cidade que os participantes do curso residem. 

 

 

Os resultados proporcionaram perceber que a maioria (57%) dos participantes 

residem na cidade de Santa Cruz. No entanto, há participantes que residem em outras 

cidades como: Currais Novos, Lajes Pintadas, Cerro Corá e Natal todas situadas no Rio 

Grande do Norte. 

Buscamos averiguar a quantidade de alunos por período do curso de 

licenciatura em Física. 
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Gráfico 4: Quantidade de alunos por período 

 

  

Como podemos observar, a maioria dos participantes estão no 1° e 3° período, 2 

participantes encontra-se no 5° período, 1 participante no 2° e 1 no 6° período. 

Nas próximas duas buscamos averiguar se os participantes tiveram algum 

contato com assuntos relacionados à Astronomia na Educação Básica e na graduação. 

 

Gráfico 5: Estudo de astronomia na educação básica 

 

 

Os resultados do gráfico 5 proporcionaram perceber que a maioria (11 

participantes) não tiveram a oportunidade de estudar Astronomia na educação básica. 

Três participantes responderam que sim (tiveram a oportunidade de estudar Astronomia 
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na educação básica), sendo que 2 alunos no Ensino Fundamental e o outro aluno não 

mencionou em qual nível de ensino estudou astronomia.  

Como dito anteriormente, perguntamos se houve algum contato com assuntos 

relacionados à Astronomia na graduação.   

Gráfico 6: Contato dos participantes com assuntos relacionados à Astronomia na 

graduação. 

 

 

De acordo com o Gráfico 6, identificamos que a maioria dos participantes já 

tiveram contato com assuntos relacionados à Astronomia na graduação.  2 alunos 

relataram ter tido contato por meio de cursos de extensão, 1 aluno através de 

observações telescópicas, 2 alunos fazem parte de um projeto de monitoria e 2 alunos na 

disciplina de Astronomia Observacional, os demais alunos não especificaram como foi 

esse contato. 

Além dessas perguntas descritas anteriormente, fizemos outras duas de natureza 

qualitativa. Por meio das respostas dos sujeitos construímos categorias, seguindo os 

encaminhamentos metodológicos da análise de conteúdo. 

A primeira pergunta de natureza qualitativa foi: O que te levou a cursar 

licenciatura em Física? 
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Categoria: Ser professor de Física 

P7:“[..]Querer ser professor de física [...] 

P1:“Pela vontade de ser professor de Física [...] 

 

Categoria: Gostar da disciplina de Física 

P1: “Sempre gostei da disciplina de Física” 

P7:“Sempre gostei da Física [...]” 

 

Categoria: Interesse pela Física 

P10: “[...] interesse muito grande em compreender a Física[...]’’ 

P6: “ [...] me interessei muito pela Física” 

 

Categoria: Proximidade de casa 

P12: “Pela proximidade de casa” 

P4: “Por ser próximo de casa” 

 

Categoria: Pela Astronomia 

P9: “Pelo amor a Astronomia” 

P2: “O estudo da Astronomia [...]” 

 

  

Buscamos averiguar também qual foi à motivação para eles terem se inscrito e 

acompanhar o curso.  

Categoria: Conhecimento na área de Astronomia 

P4:“Adquirir conhecimento na área de Astronomia, pois é uma área na qual admiro 

bastante” 

P1:“Adquirir e aprimorar os meus conhecimentos sobre Astronomia” 
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P13: “Adquirir conhecimento e experiência na área de Astronomia”  

P9: “Obter mais conhecimento sobre Astronomia” 

P10: “Aprender, cada vez mais, sobre assuntos relacionados à Astronomia” 

 

Categoria: Curiosidade em assuntos astronômicos  

P5:“Curiosidade em assuntos relacionados à astronomia[...]” 

P6:“A curiosidade e a vontade de aprender mais sobre a Astronomia”. 

 

Categoria: Tema do curso  

P5: “[...] o tema chamou nossa atenção” 

P8:“O tema, não conhecia essa área dentro da Astronomia”. 

 

Por meio das respostas dos participantes percebe-se que, a grande maioria teve 

como motivação maior conhecer um pouco mais sobre astronomia, apesar de como 

vimos anteriormente, já terem tido contato na graduação. A curiosidade em assuntos 

astronômicos e o tema do curso também serviram de mola propulsora para participarem 

do curso. 

A seguir, discorreremos os quatro encontros acompanhados da transcrição das 

discussões e atividades realizadas. 

  

O primeiro encontro: Sistema Solar e Além: Constituição, Medidas, Ordens de 

Grandeza e Unidades. 

O primeiro encontro, intitulado “Sistema Solar e Além: Constituição, Medidas, 

Ordens de Grandeza e Unidades”, aconteceu aos 10 de março de 2018, das 14 horas às 

18 horas e teve por objetivos: Expressar o conceito de planetas, incluindo os requisitos 

básicos para sua identidade; Conhecer os aspectos gerais do Sistema Solar e sua 

presença no Universo; Identificar as propriedades essenciais que diferenciam os 

planetas do Sistema Solar e compará-los quantitativamente em termos de unidades de 

medidas e ordens de grandeza. 
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No primeiro momento, demos as boas-vindas aos participantes (8 alunos de 15 

inscritos até o primeiro dia do curso) e apresentamos a proposta e o cronograma do 

curso, bem como o objetivo do mesmo: Prover aos Licenciandos em física 

conhecimento sobre conteúdos de Astronomia e conceitos físicos relevantes à 

compreensão das descobertas de exoplanetas, garantindo assim estes tópicos em sua 

formação, para lhes propiciar condições de implementá-los em suas futuras salas de aula 

do ensino médio, em atendimento aos padrões curriculares.  

Em seguida, apresentamos os objetivos da primeira aula e fizemos uma breve 

apresentação intitulada “quem sou eu”. Nessa apresentação os alunos diziam de forma 

oral o nome, o local que residia, e o período que estava cursando. Após esse momento, 

aplicamos um questionário, o qual denominamos “teste de sondagem” com o intuito de 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o Universo e o Sistema Solar. 

Após a distribuição do teste de sondagem foram fornecidas as seguintes instruções aos 

alunos: As questões deverão ser respondidas individualmente. Faça o possível para 

responder a todas as questões indicadas, todavia se não souber a resposta para algum 

dos questionamentos, pode colocar “NÃO SEI”. Ao final, cada aluno entregou suas 

respostas para fins de avaliação.  

Como já citado anteriormente, o intuito de aplicarmos esse teste de sondagem foi 

de identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o Universo e o Sistema Solar. 

Dessa forma, a primeira pergunta foi:  

De acordo com o seu conhecimento atual, quais as entidades físicas que 

compõem o Universo? Entre elas, qual(is) se situa(m) mais próximo ao Sol? 

Nosso intuito com essa pergunta foi de averiguar o conhecimento dos alunos 

sobre os corpos celestes que orbitam no espaço. 

Segue abaixo as respostas dos 8 alunos que responderam essa pergunta:  

P1- Entidades: planetas, galáxias, constelações, cometas, asteroides, estrelas, 

de nêutrons, buracos negros. Próximo do sol: os planetas. 

P2- Entidades: planetas, galáxias, planetas anões, luas entre outros. 

P3- Entidades: planetas, nebulosas, cometas, buracos negros, magnetares, 

galáxias, aglomerado de galáxias, estrelas de nêutron, anãs brancas, anãs amarelas, 

supergigantes. 

P4- Entidades: Estrelas, luas asteroides, meteoros, meteoritos. Próximo do 

sol: os planetas e as luas. 

P5: Próximo do sol: A lua e os planetas. 
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P6: Entidades: Quarks, nêutrons, elétrons.  

P7: Entidade: Gravidade, constelações. 

P8: Próximo do sol: Planetas, cinturões de asteroides, luas e galáxias. 

 

Analisando as respostas dos alunos sobre quais as entidades que compõem o 

universo, duas respostas nos chamaram a atenção, foram elas: O aluno P6 que 

respondeu “Quarks, nêutrons, elétrons” o que segundo Moreira (2007) são partículas 

fundamentais constituintes da matéria e a resposta do aluno P7 considerando a 

“gravidade” como sendo uma entidade física. Com a resposta de P6 infere-se que o 

aluno interpretou entidade física como sendo as partículas que constituem o universo o 

que não contempla nosso objetivo proposto com essa pergunta. 

Na segunda pergunta buscamos investigar se os alunos tinham conhecimento 

sobre a quantidade e quais eram os planetas que compõem o sistema solar. 

Apenas 1 aluno, o P7 não respondeu o número exato de planetas, bem como os 

nomes dos planetas que compõem o sistema solar, conforme a literatura. 

Na terceira pergunta, nosso intuito foi diagnosticar se os alunos sabiam as 

diferenças básicas entre planetas, como a Terra ou Júpiter, e estrelas, como o Sol. 

Segue abaixo as respostas dos alunos.  

 

P1: A terra é um planeta rochoso. Júpiter é gasoso e o Sol é hidrogênio em 

combustão. 

P2: Não soube responder 

P3: A diferença principal é o tamanho, que júpiter é maior do que a Terra 

1.000 vezes, mas a Terra é um planeta rochoso e que tem capacidade de sustentar a 

vida. Já júpiter é gasoso, não sustenta vida e tem temperatura elevada. 

P4: A principal diferença é a emissão de luz. As estrelas emitem luz e os 

planetas apenas refletem essa luz. 

P5: Elas têm diferença pouca, pois cada um tem seu papel. O sol ilumina 

nosso dia, as estrelas fazem a noite mais bela e a terra ela tem papel de nos manter 

nela. 

P6: Não soube responder 

P7: Planetas estão ao redor do sol, cada um em uma constelação diferente. 
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P8: A diferença entre a Terra e Júpiter é sua composição e o número de luas. 

Entre as estrelas é o tamanho delas que diferenciam são os tamanhos delas como: anã 

branca, anã vermelha. 

 

No entanto, ao analisarmos as respostas dos alunos percebemos que 2 alunos (P2 

e P6) não souberam responder essa questão. Observa-se também que, os alunos (P3 e 

P8) não compreenderam o enunciado da questão, e comparou as diferenças dos planetas 

Terra e Júpiter. Em relação à resposta de P7 deduz-se que há internalizado no aluno que 

Astronomia e Astrologia são sinônimas, uma vez que, para ele os planetas estão 

situados em uma constelação diferente. O aluno P8 ainda buscou mostrar, por meio de 

exemplos, que a principal diferença entre as estrelas é o seu tamanho. Vale ressaltar 

que, as respostas dos alunos P3 e P8 condiz com a literatura especializada, no entanto, 

não contempla o nosso objetivo proposto com essa pergunta.  

Na resposta de P5 há uma distinção entre o Sol e as estrelas observadas a noite 

no trecho “O sol ilumina nosso dia, as estrelas fazem a noite mais bela”. Acredita-se 

que esse equívoco seja pelo fato de não ser possível ver estrelas durante o dia, uma vez 

que a luz do Sol é espalhada pela atmosfera da Terra, produzindo assim a luminosidade 

azul do céu diurno. Esta luminosidade nos impede de ver as estrelas durante o dia. 

O aluno P1 destacou as características básicas dos planetas Terra e Júpiter 

(rochoso e gasoso, respectivamente) e o Sol como sendo a queima do composto químico 

Hidrogênio. De acordo com Oliveira Filho e Saraiva (2013) as estrelas são esferas auto-

gravitantes de gás superaquecido ionizado (plasma), cuja principal fonte de energia é a 

transformação de elementos através de reações nucleares, isto é, da fusão nuclear de 

hidrogênio em Hélio e, posteriormente, em elementos mais pesados.  

Na quarta pergunta, solicitamos que os alunos citassem algumas características 

que diferem os planetas que compõem o Sistema Solar.  

P1: Alguns planetas são formados por gases e outros por rochas. 

P2: Alguns planetas são gasosos e outros terrosos. 

P3: A característica principal é que apenas 1 planeta tem capacidade de 

sustentar vida, 1 planeta está em aperfeiçoamento para a vida que é marte. 4 planetas 

rochosos e 4 gasosos com neturno há suspeita de ter um núcleo rochoso. 

P4: Sim. Alguns planetas do sistema solar são formados por gases e alguns 

deles existem satélites naturais. 
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P5: Júpiter tem característica diferente entre todos. As estrelas elas fazem 

parte de um conjunto brilhante que tem profundidade. 

P6: Podemos citar as diferentes temperaturas existente entre eles. 

P7: Marte não tem água, nem oxigênio. 

P8: Alguns planetas são rochosos outros gasosos e tem gravidade diferente. 

 

Percebe-se por meio das respostas dos alunos que a maioria citou os dois tipos 

básicos de planetas: Os terrestres ou rochosos (como a Terra) e os gasosos ou jovianos 

(como júpiter). O aluno P6 também citou as diferentes temperaturas existentes entre 

eles. Podemos inferir por meio da resposta desse aluno que há um conhecimento a cerca 

das distâncias dos planetas, uma vez esses obtêm a maior parte de sua energia da luz 

solar e suas temperaturas dependem basicamente de sua distância ao Sol Oliveira Filho 

e Saraiva (2013).  

Na quinta e última questão perguntamos de que é composto o Sistema Solar. O 

intuito dessa questão era saber se os alunos tinham conhecimento sobre o que constitui 

o nosso sistema solar. As respostam foram: 

P1: Hidrogênio 

P2: Estrela (sol), planetas e luas 

P3: Composto de planetas, 1 estrela, vários fragmentos como cometas, uns de 

gelos e outros rochosos, alguns planetas pequenos e outros grandes. 

P4: Sol, planetas, luas e outros corpos celestes: meteoros, asteroides e 

meteoritos. 

P5: De Vários materiais: Terra, lua, Sol, júpiter, urânio, marte e muitos outros 

planetas. 

P6: É composto por planetas e satélites naturais. 

P7: Planetas, estrelas, constelações. 

P8: O sistema solar é composto por várias formas astronômicas em diferentes 

lugares e vários planetas. 

 

Analisando as respostas dos alunos percebe-se que apenas 1 aluno (P1) não 

citou planetas. Infere-se que o aluno interpretou a questão como sendo a composição 

química do Sistema Solar e não do que ele é composto. Os outros 7 alunos responderam 

que o sistema solar é composto por planetas. A resposta mais completa, segundo a 
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literatura, foi do aluno P4 Sol, planetas, luas e outros corpos celestes: meteoros, 

asteroides e meteoritos. 

Após este momento de sondagem, iniciamos a problematização inicial, como 

consta na sequência de Ensino 01 (SE#01) com os seguintes questionamentos: (i) O que 

é um Planeta? (ii) Atualmente, quais os requisitos básicos para um astro ser considerado 

planeta? (iii) Você sabe por que Plutão não é mais considerado um Planeta? (iv) Você já 

observou algum planeta? Se sim, quais? 

Em seguida, entregamos uma folha de papel em branco, onde os alunos, 

responderam, de forma individual, os questionamentos iniciais. Com o intuito de 

aprofundar o conhecimento necessário para responder às questões propostas nesta 

Problematização Inicial (PI), a sala foi dividida em pequenos grupos (2 a 3 

participantes). Inicialmente tínhamos planejado grupos de (3 a 5 alunos), todavia, como 

só houve a participação de 8 alunos, os grupos foram formados com um número menor 

de integrantes. Após a formação dos grupos, redistribuímos uma folha em branco para 

que cada grupo escrevesse suas respostas. Os alunos discutiram e compartilharam as 

suas ideias iniciais entre os membros do seu grupo e quando chegaram a um consenso 

escreveram as respostas definitivas sobre os questionamentos, em seguida, socializaram 

com toda a turma. Todas as respostas dos grupos foram entregues ao professor ao final 

da atividade para fins de avaliação. 

Segue abaixo a análise das respostas individuais e as repostas realizadas em 

grupo. O intuito de realizarmos dois momentos foi: No primeiro momento (individual) o 

aluno responder as questões com base em seus próprios conhecimentos; No segundo 

(em grupo) as respostas individuais deveriam ser compartilhadas e aprimoradas por 

meio da interação entre os sujeitos, uma vez que, segundo MATTHEWS (1995 apud 

TORRES E IRALA, 2014) a articulação de ideias em pequenos grupos aumenta a 

habilidade de o aluno refletir sobre suas próprias convicções e processos mentais.  

Sobre a primeira questão: O que é um Planeta? 

Quadro 3: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 1) 

P3 Um planeta é um corpo 

celeste capaz de sustentar 

a vida animal, vegetal e de 

ter água liquida, ou seja, 

temperatura adequada. 

É um corpo celeste com 

uma quantidade relativa 

de massa e orbita ao redor 

de uma estrela (o sol) 
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P4 São corpos celestes que 

tem uma quantidade 

relativa de massa e 

orbitam ao redor do sol. 

 

P2 NÃO SEI 

 

 

Quadro 4: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 2) 

P7 São constituídos de 

pequenas rochas, é um 

corpo celeste na 

constelação que estão em 

volta do sol. 

 

É um corpo celeste que 

está em volta do Sol. 

P5 É um sistema onde 

vivemos. 

 

 

Quadro 5: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 3) 

P8 É um astro errante que 

orbita em torno de uma 

estrela. 

 

Um planeta é um astro 

errante que orbita em 

torno de uma estrela e 

pode ser habitável ou não. 

 
P6 Local onde pode ser 

habitado pelos seres vivos. 

P1 NÃO SEI 
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Analisando as respostas, tanto individuais quanto em grupo, percebe-se que há 

um aprimoramento das ideias iniciais sobre o conceito de planeta. Todos os grupos 

aproximaram-se do conceito de planeta vigente atualmente. Segundo a International 

Astronomical Union (IAU) [União Astronômica Internacional] Planeta e outros objetos 

do nosso Sistema Solar, exceto os satélites, é todo corpo celeste que cumpra as 

seguintes condições
29

.  

(a) esteja em órbita em torno do Sol; 

(b) tem massa suficiente para que sua auto-gravidade se sobreponha as forças de 

corpo rígido de modo que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático 

(aproximadamente arredondada). 

 (c) seja gravitacionalmente dominante na vizinhança de sua órbita. 

A segunda pergunta foi atualmente, quais os requisitos básicos para um astro ser 

considerado planeta? O nosso objetivo com essa pergunta era saber se os alunos tinham 

conhecimento sobre os critérios estabelecidos pela International Astronomical Union 

(IAU) [União Astronômica Internacional] em 2006. Segue abaixo as respostas dos 

alunos. 

 

Quadro 6: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 1) 

P3 Temperatura ideal para a 

vida e água liquida. 

 

Precisa de um campo 

eletromagnético 

relativamente forte, não 

compartilha sua órbita e 

força gravitacional, como 

também, ter um tamanho 

considerável. 

P4 Precisa ter um campo 

eletromagnético 

relativamente forte não 

compartilhar sua órbita e 

força gravitacional, como 

também ter um tamanho 

considerável.  

 

P2 NÃO SEI 

                                                           

29 
 https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0602/ 
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Quadro 7: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 2) 

P7 São requisitos básicos para 

um astro ser considerado 

planeta, é o seu tamanho, 

de que esse planeta é 

constituído. 

 

O seu tamanho, dimensão, 

a gravidade de que ele é 

constituído são 

considerados requisitos 

básicos para um astro ser 

considerado planeta. 

P5 Depende do seu tamanho e 

suas propriedades. 

 

Quadro 8: Respostas dos alunos individuais e em grupo.  

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 3) 

P8 Os requisitos básicos para 

um astro ser considerado 

planeta é ter uma orbita 

limpa, conter gravidade e 

pressão atmosférica. 

É ter uma composição 

química, dimensão, conter 

gravidade e ter uma 

orbita. 

P6 Dimensão, composição. 

P1 NÃO SEI 

 

 

Nessa segunda pergunta também há um aprimoramento das ideias iniciais dos 

alunos sobre os requisitos básicos para um astro ser considerado planeta. O primeiro 

grupo apresentou critérios próximos ao estabelecido atualmente pela The International 

Astronomical Union (IAU) [União Astronômica Internacional]. Sabe-se que, uma das 

propriedades essenciais de um planeta dito “rochoso”, tal como a Terra, é possuir um 

campo magnético expressivo, capaz de proteger sua superfície e sua biosfera do ataque 

de partículas energéticas provenientes dos ventos estelares e dos raios cósmicos. Vale 

ressaltar que, nessa etapa, os alunos ainda não tinham tido contato com os conteúdos 

científicos propostos neste encontro.  
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Ainda sobre a problematização inicial perguntamos aos alunos se eles sabiam 

por que Plutão não é mais considerado um Planeta. 

 

Quadro 9: Respostas dos alunos individuais e em grupo. 

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 

1) 

P3 Por que ele não tem o 

tamanho ideal para ser 

considerado planeta, pois 

seu diâmetro é 

aproximadamente 

3.000km. 

 

Com o avanço da 

tecnologia foi observado 

que plutão não tem um 

tamanho adequado. Se 

fosse considerar Plutão 

como planeta, todos os 

outros astros do tamanho 

dele iriam englobar todas 

as outras entidades 

compostas na galáxia.  
P4 Com o avanço tecnológico 

observaram vários outros 

corpos com a característica 

de plutão, por isso que ele 

deixou de ser planeta. 

 

P2 Pois ele não tem um 

tamanho adequado. Se 

fossem considerar todos os 

outros astros do tamanho 

dele iriam englobar as 

outras entidades 

compostas na galáxia. 

 

Quadro 10: Respostas dos alunos individuais e em grupo. 

Alunos Resposta individual Resposta em grupo (Grupo 

2) 

P7 Plutão não é considerado 

mais planeta pelo seu 

tamanho e suas 

propriedades. 

 

Plutão não é considerado 

mais planeta pelo seu 

tamanho e suas 

propriedades. 
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P5 Ele não é mais um planeta 

por que não tem 

estabilidade, não tem 

tamanho e as propriedades 

suficientes. 

 

Quadro 11: Respostas dos alunos individuais e em grupo. 

Alunos Resposta individual Resposta em grupo Grupos 

3) 

P8 Por causa do seu diâmetro, 

por ser tão pequeno ele se 

torna anão. 

 

Por causa do seu diâmetro 

em comparação ao dos 

outros planetas, se 

tornando muito pequeno 

P6 Devido ao seu tamanho 

não ser compatível ou seja, 

algo pequeno comparado 

aos outros.. 

 

P1 Por causa do seu tamanho. 

 

Nessa questão os alunos responderam que o motivo de Plutão ter sido 

rebaixado foi devido ao seu tamanho. Todavia, o principal motivo de Plutão ter sido 

rebaixado a planeta anão foi pelo fato de não ser dominante na vizinhança de sua órbita 

e ao seu redor existir um "mar" de outros objetos, uma vez que sua gravidade não é 

intensa o suficiente para atraí-los e, assim, limpar sua órbita.  

Com o intuito de fornecer subsídios para uma maior compreensão sobre os 

questionamentos propostos na PI, foi fornecido um texto de apoio da revista impressa 

mensal Scientific American Brasil, cujo tema é O que é um Planeta?  

O texto foi fornecido a cada membro do grupo onde cada um fez a leitura 

individualmente e destacou as principais ideias do texto. Posteriormente, os grupos 

comentaram a respeito do assunto tratado no texto numa discussão coletiva coordenada 

pelo docente. Os alunos destacaram o fato de Ceres, ter sido inicialmente, considerado 

“asteroide” e que atualmente, é denominado planeta anão. Os alunos também chamaram 

a atenção para a decisão União Astronômica Internacional (IAU, na sigla em inglês) que 
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estabeleceu os novos critérios para um astro ser considerado planeta e o rebaixamento 

de plutão a planeta anão. Destacamos durante a explanação do conteúdo que essa 

decisão não foi unanime e que há pesquisas a favor de Plutão voltar a ser considerado 

planeta. Apesar de não ser o foco do nosso encontro, comentamos que a ciência é uma 

construção humana e que os conhecimentos não são estanques, ou seja, estão em 

constante evolução.  

Após a discussão e, com base no texto, foram apresentadas aos alunos como 

alguns planetas (Mércúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) eram conhecidos na 

Antiguidade – Astro Errante: Pontos de luz que se deslocavam por entre os demais 

astros, aparentemente imóveis. Para que os alunos compreendessem esta ideia 

projetamos duas imagens, no quadro, do Céu da cidade de Santa Cruz/RN 01/10/2017 

às 21h 49min e a outra em 01/10/2018 às 21h 49min ambas obtidas por meio do 

aplicativo Heavens Above, o intuito foi demonstrar os planetas movendo-se entre as 

estrelas.  

 

Figura 11: A esquerda Mapa do Céu de Santa Cruz/RN em 01/10/2017 às 21h 49min. 

A direita Mapa do Céu de Santa Cruz/RN em 01/10/2018 às 21h 49min. 

  

 

Dando continuidade a explanação do conteúdo ressaltamos que, naquela época 

a Terra não era tida como planeta, mas como o centro - ou fundação - do Universo e que 

o Sol (o primeiro astro a ser notado- evidente alternância de claro-escuro), a Lua 

(segundo astro a ser percebido por iluminar a escuridão da noite), Mercúrio, Vênus, 

Marte, Júpiter e Saturno giravam ao seu redor. Evidenciamos que o grego Claudius 
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Ptolomeu (78-161 d.C.) na sua obra intitulada "Almagesto“, apresentou a seguinte 

teoria: A Terra estaria parada no centro do Universo com os corpos celestes, inclusive o 

Sol, girando ao seu redor. Em seguida, projetamos uma imagem que demonstra essa 

teoria. Todavia, com o passar do tempo comentamos que em 1543, Nicolau Copérnico 

(1473-1543) propôs o modelo heliocêntrico, mas que esse modelo já tinha sido proposto 

por Aristarcos de Samos (281 a.C.) e Nicolas de Cusa (1401-1464), porém, sem maiores 

repercussões. Dando continuidade a explanação do conteúdo, elencamos os principais 

acontecimentos da época, enfatizamos que após alguns estudos o astrônomo e físico 

italiano Galileu Galilei (1564-1642), no início do século XVII, observou o céu com o 

auxílio de um telescópio e essas observações corroboravam o modelo heliocêntrico já 

citado anteriormente por outros estudiosos da época. No entanto, o modelo de 

Copérnico, porém, ainda possuía problemas. Mais tarde esse modelo foi reestruturado, 

expandido e aprimorado por Johannes Kepler que apontou como os planetas se 

movimentavam ao redor do Sol. Apesar disso, algumas perguntas não tinham sido 

respondidas, tais como, por que esses planetas se movimentavam e que essa pergunta só 

foi respondida com a Teoria da Gravitação Universal do físico e matemático inglês 

Isaac Newton (1643-1727), publicada em 1687.  

Em seguida projetamos uma tabela no quadro com a definição de planeta na 

antiguidade e como é sua definição atualmente. Ressaltamos que, até o momento, os 

alunos estavam tomando conhecimento de como os planetas foram vistos e identificados 

na antiguidade, além de estarem tomando conhecimento do seu conceito. A partir desses 

conhecimentos indagamos aos alunos o que era o sistema solar e de que o mesmo era 

composto.  

Alguns alunos arriscaram a opinar dizendo que  

“o sistema solar era composto pelo Sol, planetas, luas e outros corpos celestes: 

meteoros, asteroides e meteoritos”. 

Outro aluno falou que o sistema solar é composto por:  

“Estrelas (sol), planetas e luas”. 

Após uma breve discussão, apresentamos então, uma tabela com algumas 

informações referentes ao Sistema Solar, tais como massa, raio, volume, densidade, 

período do movimento de rotação, ano (em dias terrestres) dos planetas, número de 

satélites, bem como os elementos que os constituem. Para que os alunos tenham uma 

noção da imensidão do universo observável e o nosso lugar nele, apresentamos um 

vídeo cujo link é:  https://youtu.be/2cb3VHbnFuc. O título do vídeo é Nosso Lugar no 



 

85 
 

cosmos com duração de 3min 10s. Os alunos ficaram fascinados com a imensidão do 

universo.  

Após a exibição e uma breve discussão sobre o vídeo, foi dado um intervalo 

aos alunos de 10 minutos para que os alunos fossem lanchar e/ ou tomar uma água. Ao 

retornar do intervalo fizemos uma atividade prática intitulada: “Construindo um sistema 

solar numa tira de papel”. Os alunos formaram os mesmos grupos do inicio da aula. 

Essa atividade teve como finalidade darmos uma ideia correta das distâncias médias dos 

planetas ao Sol. Sendo assim, fizemos a redução das distâncias médias, dos planetas ao 

Sol, através de uma escala de 10 milhões de quilômetros para cada 1 cm de papel. 

Tendo então: Mercúrio a 5,8 cm do Sol, pois sua distância média ao Sol é de 58 milhões 

de quilômetros; Vênus estaria a 10,8 cm do Sol, pois sua distância média é de 108 

milhões de quilômetros, e assim para os demais planetas.  

Distribuímos aos grupos uma tira de papel (bobina para calculadora) já cortada 

com comprimento de 6 m e uma fita métrica. Em seguida, projetamos uma tabela no 

quadro para que os alunos construíssem o sistema solar em escala. Os alunos 

desenharam a primeira bolinha representando o Sol e, a partir dessa bolinha desenharam 

outra a 5,8 cm para representar Mercúrio, Vênus a 10,8 cm do Sol, a Terra a 15,0 cm do 

Sol, Marte fica a 22,8 cm, Júpiter a 77,8 cm, Saturno a 143,0 cm, Urano a 287,0 cm, 

Netuno a 450,0 cm. Após essa etapa, os alunos esticaram a tira e tiveram uma visão da 

distribuição das distâncias médias dos planetas ao Sol. 

 

Figura 12: Alunos construindo um sistema solar em uma tira de papel 
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Como podemos perceber, os alunos participaram ativamente da atividade 

prática. Todos ficaram fascinados com as distâncias dos planetas e o quanto essa 

atividade é simples e fácil de ser reproduzida em sala de aula pelo professor. Cada 

grupo ficou com a sua atividade. 

Na aplicação do conhecimento, apresentamos uma atividade onde deveria ser 

respondida em grupo.  Os estudantes elaboraram, de acordo com o que foi estudado no 

decorrer da aula, uma proposta incluindo um conjunto de critérios básicos para 

definição de planeta justificando sua escolha para tal critério. Vale ressaltar que para 

auxiliar os alunos nesta atividade, foi distribuído um resumo do que foi estudado ao 

longo das aulas.  

Segue abaixo os critérios, em comum, estabelecidos pelos grupos. 

Critério 1: Limpeza orbital 

“Não ter nenhum outro objeto em sua orbita”. 

“São planetas grandes suficientes com forma redonda que estão a frente para 

proteger outros menores”. 

“Ele precisa limpar sua orbita para poder girar em torno do Sol”. 

 

Critério 2: Ser esférico 

“Tendo esse formato podemos distinguir os objetos em sua superfície”.  

“Gravidade suficiente para comprimir sua massa”. 

 

Critério 3: Orbitar o Sol 

“Precisa orbitar uma estrela (Sol). 
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“O Sol no centro e os planetas ao seu redor”. 

“Orbita fixa em sua estrela (Sol)”.  

 

Por meio dos critérios estabelecidos pelos grupos, é perceptível a incorporação 

dos requistos básicos para um astro ser considerado planeta. Os alunos identificaram no 

conceito de planeta, as propriedades essenciais que os integram e tiveram a 

oportunidade de comparar com os dados disponibilizados, para definir os critérios e as 

justificativas exigidas. Segundo Ribeiro e Nuñes (1997) o procedimento de identificar 

requer do aluno um conhecimento da estrutura conceitual do objeto e a medida que isso 

acontece ele consegue diferencia-lo de outros objetos da realidade.  

Além dessa atividade, havia outra atividade, na qual denominamos como extra. 

No entanto, não foi possível efetivá-la em sala de aula devido o tempo.  

 

Segundo Encontro: O Sol, outras estrelas, outros mundos. 

O segundo encontro realizado no dia 17 de outubro de 2018, das 14 h às 18 h, 

contou com a participação de 16 estudantes de 14 inscritos. Algo que nos chamou a 

atenção foi o interesse de um número significante de estudantes (8 estudantes) em 

participar do curso após o primeiro encontro. Então, dos 14 inscritos no inicio do curso, 

apenas 8 participaram efetivamente do segundo encontro, os outros 8 alunos que 

estavam presente no segundo encontro foram os que demonstraram interesse em 

participar do curso após o primeiro encontro. 

 Dessa forma, reabrimos as inscrições no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas) para que esses alunos pudessem fazer a inscrição no curso e 

terem direito ao certificado de participação no curso.  

O objetivo do nosso segundo encontro foi de responder a seguinte pergunta: Que 

tipo de estrela é capaz de manter um planeta, tal como, a Terra? Para isso, 

expressaremos o conceito de estrelas e o seu processo de formação e evolução. Também 

analisar as formas de classificação das estrelas (diagrama HR) e mostrar a relação entre 

temperatura e o espectro emitido por uma estrela utilizando a teoria de Planck da 

radiação do corpo negro.  

No entanto, antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito do nosso 

encontro, fizemos uma breve apresentação do nosso curso e revisão da aula anterior. 

Sentimos a necessidade devido o número significativo de novos participantes. Dessa 
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forma, apresentamos o objetivo geral, o cronograma do curso e fizemos uma pergunta 

inicial, especialmente aos alunos que participaram da aula anterior, sobre o que 

tínhamos estudados na aula anterior, os alunos foram elencando alguns tópicos: O 

conceito de planeta e os requisitos básicos para sua identidade, o sistema solar e suas 

características.  

A partir da fala dos alunos, fizemos outras perguntas: O que é um planeta? O 

que um astro precisa para ser considerado um planeta? Alguns alunos responderam 

dizendo que o planeta “deve ser conter massa suficiente e limpar a vizinhança em torno 

de sua órbita e deve orbitar uma estrela”. Após esses questionamentos e, com base na 

fala dos alunos, fizemos a seguinte pergunta para eles; Então, o que é uma estrela? 

Solicitamos que os alunos pensassem um pouco sobre o que havíamos perguntado e, em 

seguida projetamos no quadro uma fotografia realizado pelo fotógrafo Alexandre 

Modesto do céu próximo à cidade de Currais Novos (RN).   

 

Figura 13: Registro do céu próximo à cidade de Currais Novos (RN). 

 

Fonte: https://curiozzzo.com/2017/08/01/fotografo-consegue-um-registro-impressionante-do-

ceu-proximo-a-currais-novos-rn. 

Os alunos ficaram admirados com a imagem, inclusive, 2 alunos disseram ter o 

hábito de contemplar o céu durante as viagens e o outro menciona ter notado o céu 

durante a infância e hoje observa com menos frequência. Distribuímos uma folha A4 

em branco e solicitamos que eles anotassem o que eles conseguiam visualizar na 

imagem.  
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A impressão de um aluno mediante a fotografia foi de estar visualizando o 

"Braço da galáxia". A partir da fala desse aluno fizemos outros questionamentos. O que 

são esses pontinhos? Será que poderíamos considerar esses pontinhos luminosos no 

Céu como sendo o mesmo tipo de objeto? Em relação aos pontinhos visualizados na 

imagem os alunos consideraram como sendo um "Conglomerado de estrelas". Fomos 

instigando a discussão e perguntando se os pontinhos luminosos apresentam alguma 

diferença entre eles.  Alguns alunos disseram que as estrelas apresentavam "brilho, 

tamanho e cores diferentes. Perguntamos quais cores os alunos conseguiram visualizar 

eles falaram: alaranjada, vermelha, azul, branca".  Solicitamos que os alunos 

anotassem essas informações que depois iríamos resgatar essas informações.  

Com o intuito de instigar ainda mais a discussão, trouxemos a tona algumas 

perguntas já realizadas anteriormente como; Então, o que é uma estrela? E outras 

perguntas como: de que as estrelas são formadas? Alguns alunos responderam que as 

estrelas são formadas de “Hidrogênio e Hélio”. Continuamos perguntando: Como elas 

surgem e se desenvolvem? Alguns alunos responderam de “supernovas”. Por que as 

estrelas apresentam brilhos diferentes? Os alunos não souberam responder essa 

pergunta.  

Com base nas perguntas realizadas anteriormente, descrevemos a natureza das 

estrelas o que são e de que são formadas. Em seguida, apresentamos aos alunos um 

vídeo intitulado: viagem pelo universo: a vida de uma estrela.  Solicitamos que os 

alunos prestassem a atenção durante a exibição do vídeo e que anotassem as possíveis 

dúvidas que poderiam surgir. O vídeo teve duração de 10min 3s e abordou o ciclo de 

vida das estrelas, como elas nascem a sua atividade de fusão e síntese de elementos 

químicos, sua evolução e os processos de morte das estrelas. Após a exibição do vídeo 

perguntamos se os alunos já tinham estudado ou ouvido falar sobre a evolução estelar, 2 

alunos falaram que sim; 1 aluna respondeu que sim, pois estava pagando a disciplina de 

astronomia neste semestre, outro aluno respondeu que já tinha estudado por fazer parte 

de um grupo de astronomia no IFRN campus Santa Cruz.  

Apresentamos uma imagem para ilustrar a evolução estelar. Alguns alunos 

ficaram impressionados sobre tal evolução. Ao visualizar a imagem, 1 aluno perguntou: 

Por que as estrelas de nêutrons podem virar um buraco negro? Fizemos uma analogia 

dizendo que as “estrelas de nêutrons são cadáveres estelares”. Dissemos também, em 

linhas gerais, que o núcleo da estrela, pode ter três finais distintos: anã branca, "estrela" 
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de nêutrons ou buraco negro. Ele pode se tornar uma estrela composta apenas por 

nêutrons, com muita massa e que os núcleos que restaram podem ter densidade ainda 

maior, a força da gravidade é tão forte que até a luz cai em direção ao seu centro. Este 

objeto totalmente colapsado gravitacionalmente foi apelidado de buraco negro.  Após 

tirarmos a dúvida do aluno, exibimos uma simulação da evolução de uma estrela como 

o Sol, que passa para a fase de gigante, supergigante, ejeta uma nebulosa planetária e 

transforma-se em uma anã branca. Em seguida, explicamos aos alunos que a 

luminosidade e a temperatura de superfície de uma estrela são as duas propriedades 

observacionais mais importantes e estão relacionadas a sua massa na formação que esse 

ciclo pode ser representado por um diagrama de luminosidade versus temperatura, ou 

seja o Diagrama Herzprung-Russell. 

Figura 14:  Diagrama H-R 

 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_diahr.htm 

 

Com base nesse diagrama explicamos a classificação das estrelas conforme a sua 

posição e que nele foi adotada a convenção de que a temperatura cresce da direita para a 

esquerda, e a luminosidade de baixo para cima. Ainda sobre o diagrama H-R projetamos 

uma imagem ilustrando os tamanhos relativos de quatro estrelas que estão na sequência 

principal (Proxima Centauri, Spicia, Sol, Sirius), onde o tipo espectral, a massa (em 

MSol) e o raio (em RSol) da estrela são indicados.  Apresentamos as características de 
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cada estrela e evidenciamos que quanto maior a massa, mais quente, mais azul e mais 

luminosa será a estrela, menor será o seu tempo de vida. Além disso, apresentamos uma 

imagem sobre a classificação espectral das estrelas em termos da temperatura 

superficial. Em relação às estrelas apresentadas na imagem, um aluno fez a seguinte 

pergunta: Em que época do ano é possível visualizarmos Sirius a olho nu? Falamos que 

sim. É a estrela de mais destaque na constelação de Cão Maior - ou Canis Major. Ela 

fica próxima ao Cinturão de órion. 

Em seguida, fizemos alguns questionamentos: Vocês perceberam que, desde a 

primeira imagem projetada no quadro, bem como no gráfico H-R, quanto na exibição 

do vídeo, as estrelas apresentaram cores e brilhos diferentes? Quais cores vocês 

conseguiram observar? Como os alunos tinham mencionado na problematização inicial 

a visualização de algumas cores (vermelha, alaranjada, azul, branca), perguntamos então 

o eles acham que essas cores significam. Apesar de termos apresentado o diagrama e 

uma imagem sobre a classificação espectral das estrelas em termos da temperatura 

superficial os alunos não conseguiram fazer a relação da cor com a temperatura da 

estrela. Sendo assim, mostramos a relação da cor das estrelas (considerando-a como um 

corpo negro). Perguntamos aos alunos se eles sabiam o que era um corpo negro. Um 

aluno respondeu “vazio do espaço” outros afirmaram nunca terem ouvido falar. 

Apresentamos o conceito de corpo negro como sendo “objeto que absorve toda a luz 

que incide sobre ele, sem refletir nada da radiação” (OLIVEIRA FILHO E SARAIVA; 

2013). Retornando, a cor das estrelas dissemos que a cor de uma estrela é determinada 

pela sua temperatura e apresentamos a teoria de Planck da radiação de corpo negro em 

termos de potência espectral. Com base nisso, apresentamos uma imagem da radiância 

espectral em função do comprimento de onda e da temperatura do corpo negro. 

Logo após essa explanação, utilizamos um Simulador para relacionar a cor das 

estrelas com a sua temperatura, a partir da Teoria da Radiação do Corpo Negro. O 

intuito foi mostrar como se dá a dependência das intensidades de radiação emitidas por 

um sólido aquecido em função de sua temperatura.  

Situação 1 

A primeira situação simulada foi a curva de emissão do Sol, à temperatura de 

5.000 K. A partir dessa situação fizemos os seguintes questionamentos: O que 

aconteceu com o espectro de corpo negro à medida que aumentou a temperatura? O que 

aconteceu com a forma da curva e seu pico (altura e localização)? Os alunos não 
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visualizaram que o pico da intensidade aumentou. Perguntamos onde estava localizado 

o pico da intensidade em relação à faixa do espectro. Os alunos responderam que o pico 

estava na faixa entre as cores verde e amarelo. 

 

Figura 15: Simulador que relaciona a cor de um Corpo Negro com a sua temperatura 

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-

spectrum, Acesso em 17 de outubro de 2018.  

Na situação 2 

Calibramos a temperatura de 3.000 K. Fizemos novamente o questionamento: O 

que aconteceu com a forma da curva e seu pico (altura e localização) quando 

diminuímos a temperatura?  Os alunos perceberam claramente a curva se deslocando 

para a região do infravermelho.  

Explicamos que, conforme foi visto na simulação, quanto maior a temperatura, 

maior a intensidade da radiação e menor o comprimento de onda em que ocorre o pico 

da intensidade e quanto menor é a temperatura, menor a intensidade de radiação e maior 

o comprimento de onde em que ocorre o pico de intensidade. A partir dessa conclusão 

falamos que essa relação entre o comprimento de onda em que o ocorre o pico da 

intensidade (λmax) é dada pela Lei de Wien. Apresentamos uma figura do espectro 

eletromagnético e evidenciamos a faixa do visível as ondas com comprimento maior 

localizam-se mais próximo do vermelho. Por sua vez, quanto menor, mais perto do azul. 

Para falarmos sobre o brilho das estrelas fizemos o resgate da foto da 

problematização inicial onde foi observada por eles, que as estrelas apresentam brilho 

diferente. Destacamos que, como elas estão a diferentes distâncias, não podemos saber 

quais delas aparentam serem mais luminosas. Evidenciamos a diferença entre brilho e 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum
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luminosidade. A Luminosidade L de uma estrela é a quantidade de energia emitida por 

ela em cada unidade de tempo. Já o brilho da estrela depende de duas variáveis: A 

luminosidade e a distância que se encontra em relação ao seu observador. Em seguida, 

mostramos o cálculo do brilho aparente do Sol para um observador localizado na Terra.  

Concluído esta etapa de organização do conhecimento, realizamos uma atividade 

experimental com auxilio de um simulador (Figura 16) disponível pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE). 

 

Figura 16: Simulador diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama HR) do INPE. 

 

Disponível em: http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/. Acesso em 17 

de outubro de 2018  

 

Para esta atividade solicitamos que os alunos formassem grupos (3 a 5) 

participantes. Cada portava um notebook, o que facilitou a atividade.  

Para a construção do diagrama fornecemos aos grupos os dados expressos na 

Tabela 2, 1 cartolina para cada grupo, giz de cera e 1 régua de 30cm e solicitamos que 

os mesmos preenchessem a tabela com a classe espectral e a cor que pertence cada 

estrela presente na mesma. Também projetamos no quadro a Figura 17 para auxilia-los 

no preenchimento da tabela.  

Após determinar a classe espectral e a cor das respectivas estrelas, os grupos 

com o auxílio do simulador construíram cada qual o seu diagrama. Os alunos 

http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/
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visualizavam o valor da temperatura e da luminosidade na tabela e preenchiam os 

campos correspondentes no computador.  

 

Tabela 2: Características das Estrelas. 

 

 

Figura 17: Tipo espectral e sua respectiva coloração 
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Figura 18: Alunos construindo do diagrama HR  

   

   

 

Figura 19: Grupos com o seu respectivo diagrama HR 
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Após a atividade de construção do diagrama, fornecemos um conjunto de 

questões de acordo com o que foi estudado durante a aula. As questões deveriam ser 

respondidas em grupo, nosso intuito era que essas questões fossem respondidas em sala 

de aula, no entanto, como houve um imprevisto em relação à chave da sala que iríamos 

ter a aula, não tivemos tempo hábil para respondê-las. Sendo assim, os alunos levaram a 

lista de questões para casa para respondê-las em grupo e trouxeram na aula seguinte 

para fins de avaliação. Segue abaixo as respostas dos grupos. 

A questão 1 trazia a figura do espectro característico de uma estrela. Solicitamos 

que os alunos analisassem e respondessem em qual faixa do espectro eletromagnético 

predomina a radiação emitida pela estrela. Em seguida os grupos deveriam justificar as 

suas repostas. 

Quadro 12- Respostas dos grupos referente a questão 1. 

GRUPO 1 Predomina os raios ultravioletas, pois o 

comprimento de onda aumenta na faixa 

observacional. 

GRUPO 2 Ela está em uma intensidade de cor lilás, 

quanto maior a intensidade ela fica na cor 

lilás e quanto menos ela fica vermelha. 

GRUPO 3 De acordo com a classificação das 

estrelas, o tipo do espectro classificado 

em “B” devido a sua temperatura estar 

entre 10.000k e 28.000k. 

GRUPO 4 A radiação emitida é ultravioleta porque 

o comprimento de onda está em 4.000 

Ampere. 
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Ao analisarmos as respostas dos grupos, apenas 1 grupo (Grupo 3) não justificou 

sua resposta de acordo com a literatura. O grupo levou em consideração a classe 

espectral onde as estrelas são agrupadas em classes identificadas pelas letras do alfabeto 

W, O, B, A, F, G, K, M, R, N e S. Além disso, houve um equívoco sobre a sua 

temperatura da estrela que é 18 000 K.  

Na questão 2, os alunos teriam que considerar duas estrelas possuindo 

tamanhos iguais estando à mesma distância da Terra. Uma tem temperatura superficial 

de 5 900 K e a outra tem temperatura superficial de 2 700 K. A alternativa A perguntava 

qual estrela apresenta a tonalidade mais avermelhada? Qual apresenta a cor mais 

azulada? E pedia para o grupo justificar a resposta. 

Quadro 13- Resposta dos grupos referente a questão 2 letra A.  

GRUPO 1 A mais avermelhada é de 2.700K e a mais 

azulada é de 5.900K. Porque de 2.700K 

está na classe M na tabela da 

luminosidade das estrelas e a outra está 

na classe G. 

GRUPO 2 A que contem menor temperatura irá ser 

mais avermelhada, já a de maior 

temperatura será mais azulada e mais 

luminosa. 

GRUPO 3 A estrela que possui menor temperatura é 

mais avermelhada e a de maior 

temperatura mais azulada, porque há 

uma variação entre a massa e a 

temperatura da estrela. 

GRUPO 4 A estrela que possui maior temperatura 

será expressa pela cor azulada. Já as 

avermelhadas são as que possuem uma 

temperatura mais baixa. 

 

Todos os grupos reponderam essa questão em consonância com o 

conhecimento cientifico. O grupo 3 justificou a sua resposta dizendo que “há uma 

variação entre a massa e a temperatura da estrela”.Segundo OLIVEIRA FILHO E 

SARAIVA (2013) a classificação espectral usada atualmente foi desenvolvida no 

observatório de Harvard, nos Estados Unidos, no inicio do século XX e classificou seus 

espectros de acordo com as linhas de hidrogênio, sendo A a classe com linhas mais 
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fortes, B a seguinte, C e assim por diante. Nos dias atuais, as estrelas são classificadas 

em função decrescente da temperatura, isso quer dizer que, mais do que a composição 

química a classificação espectral é determinada pela cor e temperatura de cada estrela. 

Ainda em relação à questão 2, a letra B perguntava qual é a mais brilhante a 

que apresenta temperatura superficial de 5.900 K ou a de temperatura superficial 2.700 

K. E solicitava que o grupo justificasse a sua resposta. 

Quadro 14: Resposta dos grupos referente a questão 2 letra B. 

GRUPO 1 A estrela mais brilhante é 5 900K, pois 

tem maior temperatura e mais energia 

liberada.  

GRUPO 2 A de maior temperatura será mais 

brilhante. 

GRUPO 3 A estrela que possui 5 900 K, pois quanto 

maior a temperatura, mais azulada e 

mais brilhante. 

GRUPO 4 A de 5 900 brilha mais.  

Analisando as respostas dos grupos, percebe-se que todos justificaram a sua 

resposta de acordo com a literatura dizendo que, em linhas gerais, o brilho das estrelas 

depende da sua temperatura, no entanto, sabe-se que há outro fator preponderante, a sua 

distância, uma vez que o fluxo luminoso diminui com o quadrado da distância.  

 A questão 3 perguntava em que parte do diagrama H-R as estrelas 

permanecem por mais tempo e solicitava que o grupo justificasse a sua resposta. 

Quadro 15: Resposta dos grupos referente a questão 3. 

GRUPO 1 As estrelas menores terão menor volume 

e consumirem menor energia, que é 

fundamental para sua sobrevivência.    

GRUPO 2 As menores estrelas, pois quanto maior a 

massa, menor o seu tempo de vida. Ex.: 

Anãs brancas. 

GRUPO 3 As que têm em média menor temperatura 

3.000K, pois tem um décimo da massa do 

Sol e vive um trilhão de ano. Ex.: Proxima 

Centauri. 
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GRUPO 4 As estrelas permanecem mais tempo na 

sequência principal (Proxima Centauri), 

pois quanto mais massiva a estrela for, 

mais rapidamente ela gasta sua energia e 

menos tempo ela dura.  

 

Diante dessas respostas, percebe-se que 1 grupo associou o tempo de vida das 

estrelas a sua temperatura. Na sequência principal, por exemplo, encontramos as estrelas 

que ao contrário das outras regiões apresentam temperaturas entre 3000K e 25000K, ou 

seja, as estrelas da sequência principal podem apresentar qualquer temperatura e, 

correspondente luminosidade. Isso é ocasionado devido nesta faixa existir estrelas que 

ainda estão realizando a transformação do hidrogênio em hélio e, por essa razão passam 

a maior parte de suas vidas na sequência principal, isso quer dizer que, a propriedade 

que define a sequência principal é a massa da estrela. A massa com que uma estrela 

forma define a sua temperatura, a sua cor, o seu tamanho, a sua luminosidade e o seu 

tempo de vida da estrela na sequência principal. Quanto maior a massa, mais quente, 

mais azul e mais luminosa será a estrela, e menor será o seu tempo de vida.  

Por fim, a questão 4 exibia uma representação do diagrama H-R e solicitava 

que os alunos localizassem as estrelas enumeradas, completassem a tabela com o 

estágio evolutivo de cada uma delas e analisassem conforme as seguintes perguntas: 

I. Quais são as estrelas mais frias? 

II. Quais são as estrelas mais quentes? 

III. Qual/quais são as maiores estrelas? 

IV. Qual/quais são as menores estrelas? 

V. Quais são as mais parecidas com o Sol? 

Segue abaixo um quadro com as respectivas respostas dos grupos. 

 

Quadro 16: Respostas dos grupos referente a questão 4. 

QUESTÕES GRUPOS/RESPOSTAS 

I- Quais são as estrelas mais frias? 

 

GRUPO 1 As vermelhas 

GRUPO 2 São Proxima Centauri, 

estrela de Beernad 

GRUPO 3 Supergigantes 
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GRUPO 4 Vermelhas (Proxima 

Centauri) 

 

II- Quais são as estrelas mais 

quentes? 

 

GRUPO 1 Azul escuro 

GRUPO 2 Azuis- Spicia e Eridani B 

GRUPO 3 Anãs brancas 

GRUPO 4 Azuis (Spicia e Eridani B) 

 

III- Qual/quais são as maiores 

estrelas? 

 

 

GRUPO 1 Deneb 

GRUPO 2 Deneb 

GRUPO 3 Spicia 

GRUPO 4 Spicia 

 

IV- Qual/quais são as menores 

estrelas? 

 

 

GRUPO 1 Procyon B 

GRUPO 2 Procyon B 

GRUPO 3 Anãs brancas 

GRUPO 4 Eridani B 

 

V- Quais são as mais parecidas com 

o Sol? 

 

 

GRUPO 1 Alpha Centauri e a 

polaris 

GRUPO 2 Alpha Centauri e a 

polaris  

GRUPO 3 Anãs amarelas 

GRUPO 4 Alpha Centauri 

 

 Diante dessas respostas, vemos que na primeira apenas a resposta de 1 grupo 

(grupo 3) não condiz com a literatura. Vale ressaltar que, estrelas azuis são as mais 

quentes e as vermelhas as mais frias. No caso de estrelas, "frio" significa temperaturas 

da ordem de 2 000 K ou 3 000 K, as estrelas azuis têm temperaturas de 20 000 K ou 
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mais.  No que tange a II questão, o grupo 3 não especificou o nome da estrela 

corresponde aos números. Segundo OLIVEIRA FILHO E SARAIVA (2013) apesar do 

nome, as anãs brancas na verdade cobrem um intervalo de temperatura e cores que 

abrange desde as mais quentes, que são azuis ou brancas, e têm temperatura superficiais 

de até 200 000 K, até as mais frias, que são vermelhas, e têm temperaturas superficiais 

de apenas 3500 K. Em relação à III questão, todas as respostas são condizentes com a 

literatura, uma vez que tanto Spicia quanto Beneb são supergigantes.  Na IV questão, 

mais uma vez o grupo 3 não especificou o nome da estrela, os demais grupos 

responderam a questão condizente com a literatura. A V e última questão solicitava que 

os alunos elencassem quais estrelas são as mais parecidas com o Sol. Analisando as 

respostas dos grupos, percebe-se que o grupo 3 não mencionou nenhuma estrela, apesar 

do Sol ser uma anã amarela da sequência principal de classe G.  

Em resumo, mesmo com algumas poucas respostas divergentes, o que podemos 

inferir ao final desta sequência é que a maioria dos alunos conseguiu assimilar o 

conteúdo abordado durante a aula. 

 

O terceiro encontro: Exoplanetas: Mundos totalmente novos 

O terceiro encontro- Exoplanetas: Mundos totalmente novos- foi ministrado no 

dia 24 de outubro de 2018, das 14:00h às 18:00h, e teve a participação de 17 alunos 

inscritos no curso de extensão. 

Os objetivos dessa aula foram proporcionar aos participantes uma visão geral do 

conceito de exoplanetas; Verificar como os exoplanetas são detectados, ou seja, quais 

são os métodos de detecção utilizados; Identificar as propriedades essenciais que 

diferenciam um exoplaneta dos planetas do Sistema Solar; Atualizar a quantidade de 

exoplanetas já detectados, bem como averiguar suas características e analisar os dados 

concernentes à recente descoberta de um exoplaneta (Proxima b) em órbita da sua 

estrela Proxima Centauri. 

Sendo assim, para alcançarmos tais objetivos, iniciamos a aula projetando no 

quadro alguns recortes de reportagens sobre as descobertas de exoplanetas. Em seguida, 

solicitamos que os alunos analisassem com apreço cada imagem. Demos alguns minutos 

para que os alunos fizessem a leitura das reportagens e também a observação das 

imagens, em seguida questionamos o que esses recortes apresentavam em comum.  

Os alunos mencionaram as seguintes palavras chaves:  
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-Descobertas; Habitável para humanos; Cores; Brilhos; Exoplanetas; Irmãos 

da Terra, NASA.  

A partir das palavras chaves mencionadas pelos alunos fizemos as seguintes 

perguntas: Dentre as palavras chaves elencadas por vocês, uma nos chamou a atenção- 

Exoplanetas. Alguém já ouviu falar em exoplanetas?  Então, o que são exoplanetas?  

Alguns alunos responderam que sim (já ouviram falar em exoplanetas), outros 

alegaram nunca terem ouvido falar. 

No tocante ao conceito de exoplanetas, alguns alunos responderam como sendo: 

-Planetas que o ser humano poderia habitar no futuro;  

-Planetas parecidos com a Terra;  

-Planetas fora do sistema solar.  

Instigamos a discussão fazendo a esses alunos outras perguntas baseadas, ainda, 

nas respostas deles.  

- Será que só existem exoplanetas parecidos com a terra? A resposta do aluno 

foi que “achava que sim”. Perguntamos então, o porquê dele achar isso. O aluno então 

falou que não sabia responder.  

Em relação ao conceito apresentado pelo aluno sobre exoplanetas serem 

planetas localizados fora do sistema solar, perguntamos como ele chegou a essa 

conclusão. O aluno respondeu que foi devido ao prefixo “exo”.  

Após essa breve discussão, apresentamos o conceito de exoplanetas como sendo 

Planetas localizados fora do sistema solar, ou seja, que não gira em torno do nosso sol. 

(Nascimento, 2008). Após esse conceito enfatizamos a importância de termos tomado 

conhecimento das características gerais do nosso Sistema Solar no primeiro encontro, 

pois é com base nessas características que os pesquisadores exploram outras estrelas e, 

consequentemente, outros planetas fora do nosso sistema solar.  Tendo como base, o 

conceito de exoplanetas e o que estudamos no primeiro encontro, trouxemos a tona 

algumas indagações: 

- Então, tudo o que gira em torno de uma estrela é um planeta?  

Um aluno respondeu:  

- Não, temos satélites em nosso sistema. 

Fizemos então outra pergunta:  
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- Existem muitos sistemas em que uma estrela gira em torno de outra estrela, ou 

até mesmo, várias estrelas que giram juntas. Então quando descobrimos um objeto que 

gira em torno de uma estrela, é uma estrela ou um planeta? Como podemos definir? 

Outro aluno respondeu: 

-“Podemos descobrir pelo brilho”. 

A partir das respostas dos alunos dissemos que existem duas maneiras de definir 

exoplanetas. A primeira é por meio da energia nuclear interna, ou seja, um planeta é 

antes de tudo distinguido de uma estrela pelo fato de não possuir uma fonte de energia 

interna sustentável de origem nuclear. Podemos, portanto, definir um planeta como um 

corpo sem energia nuclear interna. As reações termonucleares só podem ser iniciadas 

para uma massa maior cerca de 13 vezes a massa de Júpiter. A segunda diferença entre 

uma estrela e um planeta é a forma como eles são formados, isso quer dizer que, 

uma estrela é formada pelo colapso de uma nuvem de gás interestelar composta 

essencialmente de hidrogênio e hélio. Um planeta é formado pela condensação de 

partículas de rocha e gelo, em um disco orbitando uma estrela. Isso dá planetas 

terrestres. Para alguns desses objetos, gás (hidrogênio e hélio) será adicionado a esse 

núcleo sólido para formar planetas gasosos. 

Demos ênfase ao fato de ainda não existir uma definição rigorosa de 

exoplanetas. O banco de dados exoplanet.eu escolheu considerar /contar como objetos 

de planetas com menos de 30 massas de Júpiter. O limite foi estendido em 2015 para 

objetos de massa inferior a 60 massas de Júpiter. 

Após essa observação, fizemos uma retrospectiva do primeiro planeta 

extrassolar descoberto, até os dias atuais. Ressaltamos que os dados apresentados foram 

consultados, no banco de dados <exoplanet.eu>, no dia anterior da apresentação, ou 

seja, dia 23 de outubro e que até aquele dia o número de exoplanetas descobertos era de 

3 869 exoplanetas, 2 887 sistemas planetário, 638 múltiplos sistemas planetários e 2 919 

candidatos a exoplanetas.   

A partir da apresentação desses dados mostramos os tipos de exoplanetas 

existentes, bem como, a sua quantidade confirmada de acordo com cada tipo (Tipo 

netuno, gigante gasoso, Superterra, Terrestre e desconhecidos). A partir desses dados, 

mostramos aos alunos, que diferentemente dos que eles pensavam no início da 

apresentação, muitos dos exoplanetas descobertos são muito maciços e essencialmente 
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compostos de gás e gelo bem parecidos com outros planetas do nosso sistema solar 

(Júpiter, netuno). 

Dando continuidade ao assunto, falamos que os exoplanetas são classificados 

por meio de duas propriedades particularmente importantes: a massa e 

a temperatura da superfície. Também apresentamos como, geralmente, é atribuído o 

nome de um exoplaneta. Dissemos que o nome de um exoplaneta é composto pelo nome 

da estrela, em torno daquela que ele orbita (a estrela mãe), seguido de uma letra 

minúscula, dando a ordem de descoberta do planeta no sistema planetário começando 

por b, c para o próximo, etc. Em seguida citamos o exemplo de Proxima b como sendo 

o primeiro planeta descoberto em torno da estrela Proxima Centauri. 

Em seguida, fizemos uma retrospectiva do que tínhamos estudado até o 

momento, relembramos o conceito de exoplanetas, os tipos de exoplanetas existentes, e 

como é composto a sua nomenclatura. Feito isso, lançamos a seguinte pergunta: 

- Onde estão os exoplanetas? 

Os alunos responderam que estão os exoplanetas estão distribuídos pelo céu.  

Dessa forma, com intuito de mostrar as posições dos exoplanetas conhecidos no 

céu do hemisfério norte e do hemisfério sul utilizamos um mapa do céu em 2D. Os 

alunos ficaram impressionados com a imagem e a enorme quantidade de pontinhos 

amarelos (representados os exoplanetas) distribuídos no céu. Eles perceberam também 

que o aglomerado de pontinhos amarelos, correspondia a vários exoplanetas descobertos 

naquela região. A partir da imagem do mapa do céu, fizemos o seguinte 

questionamento: 

- Será que esses exoplanetas são de estrelas que estão dentro ou fora da nossa 

galáxia?  

Um aluno respondeu:  

- “Sim, estão longe e provavelmente fora da nossa galáxia”.  

Perguntamos se mais alguém gostaria de falar. Os alunos disseram que 

concordavam com a resposta do colega. 

Após os comentários dos alunos, esclarecemos que os exoplanetas até então 

representados na imagem orbitam estrelas que integram nossa galáxia ainda restrita a 

uma região próxima ao Sol. Mas, que recentemente astrofísicos da Universidade de 

Oklahoma conseguiram, pela primeira vez, coletar evidências de planetas 

extragalácticos. 
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Tomando como base a informação fornecida, anteriormente, lançamos a seguinte 

pergunta aos estudantes: 

- Como os cientistas conseguem detectar os exoplanetas, uma vez que não são 

capazes de ver o planeta?  

Os alunos responderam: 

 - “Observação é realizada por meio de satélites”. 

- “A medida que o tempo passa, a tecnologia nos proporciona melhores 

condições de encontrar novos Exoplanetas.’’ 

A partir dessas respostas esclarecemos que existem vários métodos para as 

descobertas de exoplanetas, esses métodos são divididos em duas categorias de 

detecção: o direto e o indireto. Destacamos que essas categorias são classificadas em 

subcategorias com os seguintes métodos: Direto: Imagem. Indireto: Velocidade Radial, 

Trânsito planetário, Variações de tempo do eclipse, Microlente gravitacional, 

Modulação de brilho orbital, pulsar timing, transit timing variations e Astrometria.  

Posteriormente, apresentamos um gráfico com informações atuais das detecções 

cumulativas por ano. Nesse gráfico é possível visualizar o número de detecções 

referente a cada método por ano. Desse gráfico, os alunos extraíram algumas 

informações, tais como: os métodos que mais detectam exoplanetas e como o número 

de detecções aumentaram com o decorrer dos anos. Aproveitando as observações dos 

alunos, esclarecemos que por uma questão de tempo, iríamos estudar além do método 

direto, os métodos que obtiveram mais sucesso em detecções (Velocidade Radial, 

Trânsito planetário, Microlente gravitacional). 

Falamos que o método direto consiste em tirar uma imagem do sistema 

planetário, onde o planeta aparece como um ponto. Destacamos quando foi realizada a 

primeira detecção por meio desse método e as características desse exoplaneta. Em 

seguida, apresentamos uma imagem à primeira imagem de um exoplaneta, por volta de 

2M1207. Evidenciamos que o planeta é o ponto vermelho-alaranjado na imagem. 

Apresentamos os benefícios e desvantagem desse método e a quantidade de exoplanetas 

detectados até o momento daquela aula. 

Dando continuidade aos métodos de detecção falamos sobre o método 

velocidade radial, destacamos que esse método vem sendo utilizado amplamente nos 

últimos anos e que consiste em usar o efeito Doppler para medir a velocidade dos 

movimentos orbitais da estrela em torno do seu centro de massa.  Esse método permitiu 

a primeira detecção de um exoplaneta denominado 51 Peg b em torno de uma estrela 
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parecida com o sol. Para demonstrar como funciona esse método, utilizamos um 

simulador apresentando duas imagens simultâneas: à esquerda dos estudantes: a estrela 

e o planeta, que giram em torno de seu centro de gravidade, são observados pelo 

telescópio.  No canto inferior direito: As linhas espectrais se movem alternadamente em 

direção ao vermelho e azul quando a estrela se afasta e se aproxima do observador e no 

canto superior direito: a curva representa a velocidade radial da estrela.  

Os alunos fizeram algumas perguntas em relação à simulação. Na imagem que 

ficava à esquerda dos estudantes eles perguntaram o que significava aquela “luz” 

projetada na estrela. Esclarecemos que tratava-se da representação do telescópio, ou 

seja, do observador. Os alunos perguntaram se esse fenômeno (efeito Doppler) é o 

mesmo caso que acontece com uma ambulância com a sirene ligada. Respondemos que 

sim e que esse fenômeno é muito mais presente no nosso cotidiano do que pensamos. 

Esse fenômeno é característico de propagações ondulatórias.  

Os alunos então concluíram que o efeito Doppler pode ocorrer tanto com a luz 

(que também é uma onda) quanto com o som.  

Ainda em relação a esse método, mostramos uma imagem em forma de esquema 

de como funciona o método da velocidade radial através do Efeito Doppler. Em 

seguida, evidenciamos os benefícios e as desvantagens desse método e o número de 

exoplanetas detectados até o momento da aula. 

Dando continuidade aos métodos de detecção, falamos sobre o trânsito 

planetário. Evidenciamos que, como vimos no gráfico com informações atuais das 

detecções cumulativas por ano, essa técnica realizou o maior número de detecções de 

exoplanetas.  Mostramos quando foi realizada a primeira detecção e como é feita a 

detecção por esse método. Para que os alunos compreendessem melhor como funciona 

esse método, utilizamos um simulador. Nesse simulador um planeta passa em frente à 

sua estrela, que esconde uma parte muito pequena de sua superfície, o que produz uma 

pequena diminuição do brilho da estrela. 

Um aluno fez a seguinte pergunta ao final dessa simulação: 

- O brilho das estrelas implica na luminosidade dos planetas devido os planetas 

terem diferentes tamanhos? 

Com essa pergunta, o aluno trouxe a tona conteúdos que foram estudados nas 

aulas anteriores: brilho e luminosidade das estrelas e o tamanho dos planetas. 

Respondemos que, como foi estudado nas aulas anteriores, há uma diferença 

entre o brilho e a luminosidade da estrela. Para deixar mais evidente para os alunos 
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fizemos a demonstração da fórmula que foi ministrada no segundo encontro.  

Informamos também que essa é uma técnica mais sensível a planetas com massas 

maiores.   

Para encerrarmos as informações sobre o trânsito planetário, mostramos os 

benefícios e desvantagens da utilização desse método e o número de exoplanetas 

detectados até o momento por meio dessa técnica. 

O último método que apresentamos aos alunos foi o microlentes ou lentes 

gravitacionais, explicamos como ocorre o seu funcionamento e apresentamos um 

simulador para auxiliar o entendimento dos alunos em relação a esse método. Assim 

como, nos outros métodos mostramos os benefícios e desvantagens da utilização desse 

método e o número de exoplanetas detectados até o momento por meio dessa técnica. 

Após a explanação do conteúdo, solicitamos que os alunos formassem grupos de 

(3 a 5 alunos). Distribuímos para cada membro dos grupos um texto jornalístico de 

divulgação científica extraído do The New York Times “One Star Over, a Planet That 

Might Be Another Earth” e solicitamos que os alunos realizassem uma leitura 

individual. Fornecemos um tempo para os alunos fazerem a leitura.  

Após a finalização do tempo estipulado por nós, perguntamos o que os alunos 

tinham achado do texto. Alguns alunos responderam que acharam muito interessante e 

pontuaram algumas informações: o período orbital de Proxima b, a sua massa de 1,3 

vezes a massa da terra, o método que foi utilizado para detectá-lo e a “Zona dos 

Cachinhos Dourados”. Em seguida apresentamos algumas questões relacionadas ao 

texto para discutirmos coletivamente. Os alunos participaram ativamente da discussão.  

Quando perguntamos sobre qual é a sua reação a esta descoberta? Você acha 

que ela soa bastante promissora ao ponto de estimular que se lance uma espaçonave 

para conseguir um olhar mais atento? 

Os alunos responderam que considera essa descoberta bastante interessante, uma 

vez que esse planeta é “relativamente” próximo da terra.  

Outra resposta de um aluno foi “Caso haja uma proximidade favorável, onde não 

fosse necessário um gasto excessivo de recursos para deslocar-se da Terra até Proxima 

b, seria viável uma exploração neste exoplaneta para encontrar vestígios de vida fora do 

nosso sistema solar”.  

Sobre quais condições seriam necessárias para a existência de vida nesse 

planeta, tal como conhecemos na Terra? 
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O aluno responderam que é o fato do planeta está na “zona dos cachinhos 

dourados”. Isso significa que pode existir água líquida na sua superfície, aumentando a 

possibilidade para a vida. 

“Além disso, é necessária também uma temperatura razoavelmente parecida com 

a da Terra, pois em nosso planeta existem lugares que também não são habitáveis, em 

particular lugares muito frios”.  

Dando continuidade a aula, projetamos no quadro o seguinte trecho extraído do 

texto: Um astrônomo comparou essa estrela a um sinal de neon piscando. "Eu sou a 

estrela mais próxima, e tenho um planeta potencialmente habitável!", disse R. Paul 

Butler, astrônomo do Instituto Carnegie para a Ciência e um membro da equipe que fez 

a descoberta. Após a leitura desse trecho, lançamos duas perguntas aos alunos:  

- O que é zona habitável? 

- O que faz um planeta ser habitável? 

Os alunos responderam que conforme o texto a zona habitável “é uma região à 

sua volta onde ele não pode ser nem muito quente nem muito frio”.  

Sobre o faz um planeta ser habitável os alunos responderam que “é o planeta 

possuir água em forma liquida”.  

A partir das respostas dos alunos apresentamos o conceito de zona habitável e 

trouxemos uma imagem para ilustrar esse conceito. Depois trouxemos outra imagem 

para mostrar que planeta Proxima b é mais próxima à estrela Proxima Centauri do que o 

planeta Mercúrio em relação ao Sol. Em seguida apresentamos uma representação 

artística dos 10 melhores mundos potencialmente habitáveis.  

Um aluno perguntou o que significava uma parte azul que estava no exoplaneta 

intitulado GJ 667C. Respondemos que seria a representação de água em forma liquida.  

Dando continuidade a sequência de imagens mostramos uma comparação do 

tamanho da estrela anã vermelha Proxima Centauri e seu planeta Proxima b com alguns 

corpos do sistema solar, incluindo a Terra, Júpiter, Saturno e do Sol. Outra imagem que 

trazia a família Alpha Centauri composta de três estrelas e o Sol. Por fim, outra imagem 

comparando um pôr do sol na Terra e em Proxima b.  

Para concluirmos esse momento, apresentamos um vídeo extraído do YouTube  

referente à descoberta mencionada no texto. Após a exibição do vídeo, perguntamos aos 

alunos o que eles acharam do vídeo. Os alunos disseram que antes dessa aula não 

conheciam essa descoberta e que ficaram impressionados com a potencialidade desse 

exoplaneta.  
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Após esse momento, distribuímos aos grupos uma lista de questões para serem 

respondidas naquele momento. Antes dos grupos iniciarem a atividade, explicamos à 

dinâmica e os encaminhamentos para a próxima aula (último encontro) que seria o júri 

simulado. 

Solicitamos, para a próxima aula, que os alunos formassem três grupos de 5 a 6 

participantes. Após a formação dos grupos perguntamos qual grupo gostaria de ficar em 

“Em prol do investimento de recursos nas pesquisas voltadas à exploração espacial e ao 

estudo do universo e de vidas, tal como conhecemos aqui na Terra, em outros planetas”. 

Qual grupo iria “se opor a destinação desses recursos, uma vez que essas verbas 

poderiam contribuir diretamente para a solução de problemas de necessidades básicas 

da humanidade” e qual grupo irá compor o corpo de jurados.  

Após a definição dos grupos, explicamos que é fundamental buscar informações 

de fontes seguras (artigos científicos, sites confiáveis) para contribuir com a construção 

das argumentações necessárias à defesa do seu posicionamento e, consequentemente, 

atacar o posicionamento do adversário e que poderão utilizar recursos (tais como 

apresentações slides) fazendo uso da linguagem cientifica para expor seus argumentos. 

Em seguida, os grupos tiveram um tempo para resolver às questões da atividade 

de estimulo a interpretação do texto de apoio proposta na aula, no entanto, o tempo não 

foi suficiente. Senso assim, os alunos concluíram suas respostas em casa e trouxeram na 

aula seguinte. A seguir apresentamos as respostas dos grupos com comentários. Vale 

ressaltar que, todas as questões foram baseadas no texto de apoio “A uma estrela acima, 

um planeta que poderia ser outra Terra – Outra Terra pode estar orbitando justa a 

estrela primeira vizinha do Sol” explorado na aula.  

A primeira questão trazia o período, estimado pelos pesquisadores, de translação 

do planeta Proxima b em volta da estrela Proxima Centauri como sendo de 11,2 dias e 

perguntava quantos anos em Proxima b correspondem a um ano terrestre. 

Quadro 17: Respostas dos grupos referente a questão 1. 

GRUPO 1 Aproximadamente 32,6 anos 

GRUPO 2 128,919 anos 

GRUPO 3 Aproximadamente 32,6 anos 

GRUPO 4 0,03 Anos 
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Quanto as respostas dos grupos apresentadas no Quadro 17, percebe-se que 

apenas dois grupos (grupo 1 e grupo 3) conseguiram responder corretamente. Ao 

analisar as repostas dos grupos verificaram-se erros básicos de operações matemáticas 

como multiplicação e divisão. Segundo Pietrocola (2002, p.101) “a matemática se 

constitui a linguagem da ciência” como forma de estruturarmos nossas ideias sobre o 

mundo físico. Dessa forma, a Matemática enquanto linguagem necessita de regras que 

possibilitam vínculos aos conceitos.  

Na questão 2, buscamos explorar tanto a interpretação do texto quanto o 

conhecimento adquirido durante a aula sobre zona habitável. A pergunta foi a seguinte: 

com período de 11,2 dias para completar uma volta em torno de Proxima Centauri, o 

planeta orbita a apenas 5% da distância que separa a Terra do Sol. Por que é então 

possível afirmar que ele está na zona habitável? 

Quadro 18: Resposta dos grupos referente a questão 2. 

GRUPO 1 Por que a estrela Proxima Centauri é uma 

na vermelha com apenas 12% da massa 

do Sol e 0,17% da luminosidade do Sol. 

GRUPO 2 Este planeta recém descoberto é muito 

mais perto de sua estrela- mãe. Enquanto 

Proxima b pode ser semelhante a Terra, 

sua estrela mãe é muito diferente do Sol. 

É pequena, pertencente a uma classe de 

estrelas conhecidas como anãs vermelhas, 

com apenas cerca de 12%  da massa do 

Sol e apenas 0,17% da luminosidade. É 

tão fraca que não pode ser vista a partir 

da terra a olho nu. 

GRUPO 3 Por que há possibilidade de possuir água 

liquida devido a sua localização. 

GRUPO 4 Porque anãs-vermelhas como a próxima 

centauri possui massa equivalente a 12% 

do Sol, sendo que consome o seu 

combustível nuclear, a tal ponto que em 

13 bilhões de anos de história do universo 

nenhuma delas morreu, porque a zona 

habitável é uma área de espaço crucial e 

determinante para a vida se desenvolver. 
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É sabido que os critérios usados para reconhecer a existência e manutenção da 

vida, tal como a conhecemos na Terra, é baseada em um conjunto de propriedades 

razoavelmente bem estabelecido. Segundo Mello (2016) do ponto de vista planetário as 

condições de habitabilidade estão diretamente ligadas à massa da estrela, que fixa não 

apenas sua luminosidade, mas também seu tempo de vida, determinando, desse modo, o 

prazo no qual a estrela será capaz de manter um planeta habitável. Outra propriedade 

essencial é a existência de um planeta dito “rochoso”, tal como a Terra, que seja capaz 

de manter água líquida na superfície durante os bilhões de anos supostamente 

necessários para a evolução de vida multicelular. Analisando as respostas dos grupos 

percebemos que foi, basicamente, extraído do texto de apoio, não havendo uma 

transposição do conteúdo na resposta. 

A questão 3 era relacionada ao fenômeno de bamboleio que o planeta Proxima 

b provoca na estrela-mãe Proxima Centauri, em um padrão que se repete a cada 11,2 

dias, o que corresponde a um ano em Proxima b. O bamboleio é detectável como uma 

ligeira alteração na cor da estrela. Este fenômeno é chamado de efeito Doppler da luz. 

Perguntamos por que acontece esta mudança de cor.  

Quadro 19: Resposta dos grupos referente a questão 3. 

GRUPO 1 Por que o planeta passa em frente da 

estrela com sua oscilação, e com isso 

causa uma variação no espectro, 

ocasionando uma mudança de cor. 

GRUPO 2 É a alteração da frequência percebida 

pelo observador em virtude do movimento 

relativo de aproximação ou afastamento 

entre a fonte e esse observador {...}.  

GRUPO 3 Por causa das oscilações causadas pelo 

balanço da estrela. 

 

GRUPO 4 Esta mudança de cor acontece devido as 

oscilações, causadas pelo movimento 

balançando de vai e vem da estrela, 

quando ela é extraído do seu redor pela 

gravidade do planeta. 

 

 

Ao analisarmos as respostas dos grupos percebemos que, em suma, as 

justificativas estão condizentes com a literatura. O desvio do espectro luminoso da 
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estrela é ocasionado devido à presença de um planeta. Quando a estrela se afasta do 

observador, o comprimento de onda aumenta, ocasionando a diminuição da frequência 

(na faixa de 390 Hz), dessa forma o observador verá um deslocamento para o vermelho. 

Quando ao contrário a estrela se aproxima do observador, o comprimento de onda 

diminui, ocasionando o aumento da frequência (na faixa de 650 Hz), dessa forma o 

observador verá um deslocamento para o azul. 

A questão 4 trazia o seguinte trecho: A distância do planeta Proxima b em 

relação à estrela Proxima Centauri é de 7,5 milhões de quilômetros, ou 7,5 × 10
6
 km. 

Isto o coloca na zona habitável que circunda a estrela. No caso da Terra a distância ao 

Sol é de 149,6 milhões de quilômetros, ou 149,6 × 10
6
 km. Em seguida, solicitava que 

os explicassem por que, a distâncias tão discrepantes de suas estrelas, ambos os 

planetas, Terra e Proxima b, acham-se situados na zona habitável circunstelar. 

Quadro 20: Resposta dos grupos referente a questão 4. 

GRUPO 1 Porque esse planeta não está nem tão 

longe e nem tão perto de sua estrela, 

tendo um equilíbrio na temperatura e 

podendo ter água em forma liquida. 

GRUPO 2 NÃO SOUBE RESPONDER 

GRUPO 3 Proxima b, apesar de sua proximidade 

com a estrela, recebe menos calor que a 

Terra recebe do Sol, mas o suficiente para 

que a água possa escoar na sua 

superfície. 

GRUPO 4 Porque a distância de um planeta em 

relação a uma estrela se dá pelas 

características da mesma, assim percebe-

se que próxima b apesar de sua 

proximidade com a estrela recebe dela 

menos calor do que a terra recebe do Sol, 

mas o suficiente para que a água possa 

escoar na sua superfície. Por isso são tão 

discrepantes de suas estrelas. 

 

Podemos perceber por meio das respostas apresentadas no Quadro 20 que 1 

grupo (grupo 1) não soube responder a questão 4. As respostas dos demais grupos 

(Grupo 1, 2 e 4, respectivamente) apresentam uma justificativa em comum: a distância 

da estrela ao planeta. Sabemos que, os limites da zona habitável dependem não apenas 
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da distância, mas da massa da estrela, que fixa não apenas sua luminosidade, mas 

também seu tempo de vida, determinando, desse modo, o prazo no qual a estrela será 

capaz de manter um planeta habitável. No caso de Proxima Centauri, que tem uma 

luminosidade fraca (muito menor que a do nosso Sol), a zona habitável estará a uma 

distância bem menor que a zona habitável em torno do Sol, porque o nível de radiação 

térmica que propicia as condições de habitabilidade ocorrerá muito antes que no caso do 

Sol.  

Na questão 5 questionamos o que diferencia um planeta parecido com a terra 

de um planeta com a massa da terra? 

O quadro a seguir mostra esta reposta dos grupos referente a questão 5. 

Quadro 21: Resposta dos grupos referente a questão 5. 

GRUPO 1 Planeta parecido é quando está na zona 

habitável contendo água liquida, e 

tamanho semelhante. 

GRUPO 2 NÃO SOUBE RESPONDER 

GRUPO 3 A composição química, a atmosfera entre 

outros. 

GRUPO 4 O planeta pode sim, ter a mesma massa 

que a terra, porém é necessário muitos 

fatores para considerar que este é 

parecido com o Planeta Terra, pois não 

basta apenas encontrar-se na zona 

habitável, ou seja, um local pequeno ao 

redor da estrela, sendo que este possui 

uma temperatura que possibilita a 

presença de água líquida. Mesmo que ele 

esteja inserido dentro deste critério pode 

ocorrer que esteja cheio de minerais 

considerados tóxicos, dentre muitos 

outros fatores. 

 

Sabemos que a massa é uma propriedade fundamental de um planeta, no 

entanto, para que um planeta seja semelhante ao outro, existem outras propriedades 

essenciais como raio, densidade, distância a sua estrela mãe, composição química, 

rotação, temperatura e refletividade. Verificando as respostas dos grupos (Quadro 21), 

podemos perceber que, a maioria, respondeu parcialmente condizente com o 

conhecimento cientifico.  

A questão 6 mostrava uma figura representando a zona chamada “habitável” 

para exoplanetas.  Composta por estrelas de diferentes massas solares em função do 
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raio (em UA) de suas órbitas relativo ao da Terra. Em seguida, solicitávamos que os 

alunos Descrevessem de forma sucinta as possíveis informações extraídas a partir da 

análise da figura referente à possibilidade de existir exoplanetas habitáveis. 

Segue abaixo o Quadro 22 contendo as respostas dos alunos. 

     

Quadro 22: Resposta dos grupos referente a questão 6. 

GRUPO 1 De acordo com a imagem, estrelas com 

menores massas em relação ao Sol, 

conforme aumenta à massa a zona 

habitável torna-se distante. 

GRUPO 2 NÃO SOUBE RESPONDER 

GRUPO 3 As temperaturas de uma estrela definem 

sua zona habitável. Sendo assim, para que 

haja vida em outro planeta, é necessário 

que orbite em torno de sua estrela em 

uma distância média que seja possível 

manter água em estado líquido.  

GRUPO 4 Para que se haja vida em um planeta é 

necessário que este possua água líquida, 

isto devido a temperatura do mesmo, para 

tanto está temperatura necessita está 

entre 273 K e 373 K para estar inserida 

na zona habitável. Sendo assim, temos 

que planetas que possuem uma órbita 

muito próxima da estrela será quente 

demais que estas moléculas consigam 

sobreviver. Já quando o inverso, quando 

os planetas forem longe da estrela não 

será possível à manutenção da vida, pois 

serão muito frias. Na imagem exposta 

logo acima ficou evidente que a banda 

azul expressa a zona habitável. Pois para 

uma massa pequena, temos estrelas frias 

da região que é mais próxima da estrela, 

e no outro caso, quando temos uma massa 

muito elevada, as estrelas mais quentes, a 

região é mais perto da estrela. Dessa 

forma, vimos que a Terra se encontra no 

meio da zona habitável do Sol.  

Mediante a tudo isto, temos que a zona 

habitável é precisamente uma região em 

torno de uma estrela com a qual o 

planeta possui uma pressão atmosférica 
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suficiente para que tenha a manutenção 

da água líquida em sua superfície.  

 

Diante das respostas acima vemos que, 1 grupo não soube responder a questão. 

Os grupos (2 e 3) responderam parcialmente condizente com o conhecimento científico. 

O grupo 4 justificou sua resposta embasada em duas condições essenciais de 

habitabilidade em um sistema planetário: a massa da estrela, e a existência de um 

planeta que seja capaz de manter água líquida na superfície durante os bilhões de anos 

supostamente necessários para a evolução de vida multicelular.  

Em resumo, apesar de haver algumas poucas respostas divergentes, o que 

podemos inferir ao final desta sequência é que a maioria dos alunos conseguiu absorver 

o conteúdo abordado durante a aula. 

É imprescindível relatar que, após o término da aula, alguns alunos de um 

determinado grupo se manifestaram insatisfeitos em relação à distribuição dos grupos 

que ficaram em “prol dos investimentos estudo do universo e de vidas, tal como 

conhecemos aqui na Terra, em outros planetas” e até mesmo, alguns integrantes do 

corpo de jurados. Na concepção desses alunos, essa distribuição deveria ser realizada 

por meio de um sorteio após a formação dos grupos (grupos esses, definidos desde o 

primeiro encontro). Vale ressaltar que, a ideia inicial era que o grupo decidisse qual tese 

cada grupo iria defender. No entanto, após alguns impasses resolvemos realizar um 

sorteio. O sorteio foi realizado no dia seguinte (25 de outubro de 2018) as 10:00h no 

IFRN e teve a presença de dois alunos participantes do curso. Além disso, para que 

todos os participantes do curso tivessem ciência da credibilidade do sorteio, resolvemos 

filmar (via celular) o sorteio.  

Para realizar o sorteio escrevemos o nome de cada integrante do grupo em um 

papel de acordo como foi estabelecido na aula, o que culminou em três grupos (2 grupos 

com 6 alunos cada e 1 grupo com 5 alunos) em seguida cortamos as tiras de papel 

contendo os integrantes de cada grupo e dobramos. Solicitamos que uma pessoa que não 

fazia parte do curso e que estava na sala na hora do sorteio tirasse um papel por vez. 

Após a realização do sorteio, disponibilizamos o vídeo em um aplicativo de mensagem 

que para todos os alunos ficassem cientes.  
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O Quarto Encontro- Por Que Explorar Exoplanetas? 

No quarto e último encontro, realizado no dia 31de outubro de 2018, também 

das 14h00min h às 18h00min, realizamos um júri simulado com o intuito de exercitar o 

pensamento crítico dos alunos, assim como analisar a tomada de decisões responsáveis 

e consistentes na identificação e solução da problemática que é a exploração espacial. 

Participaram desse encontro 14 estudantes.  

Além dos objetivos descritos anteriormente, tem-se ainda com essa atividade: 

Evidenciar a importância das contribuições das pesquisas em Astronomia para a 

humanidade; e Debater situações controversas sobre os impactos das pesquisas 

cientificas e da exploração espacial com base em argumentos consistentes, éticos e 

responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. 

Como nós já tínhamos separado os grupos na aula anterior (via sorteio, por 

solicitação da turma) e explicado aos alunos a dinâmica do júri simulado, iniciamos esse 

encontro solicitando que os alunos formassem os grupos estabelecidos anteriormente. 

Os grupos ficaram frente a frente e os jurados ficaram sentados separados dos outros 

dois grupos. Em seguida, apresentamos as regras do júri simulado e instruímos os 

jurados para que, a partir daquele momento não tenham nenhum contato com os 

integrantes dos grupos para não haver nenhuma influência na decisão dos jurados. Após 

esse primeiro momento, apresentamos um texto motivador lançando mão do seguinte 

questionamento:  

As nações devem ou não investir em projetos de exploração espacial e busca por 

vidas, tal como conhecemos aqui na Terra, em outros planetas e em pesquisa cientifica 

relacionado ao entendimento do universo? 

Figura 20: Apresentação das regras aos grupos. 
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Após o questionamento inicial, fornecemos 10 minutos para que os integrantes 

de cada grupo pudessem dialogar entre si buscando sintetizar os argumentos que seriam 

defendidos por eles. Enquanto os grupos: Em prol do investimento de recursos nas 

pesquisas voltadas à exploração espacial e ao estudo do universo e de vidas, tal como 

conhecemos aqui na Terra, em outros planetas e o outro grupo contra a destinação 

desses recursos à exploração espacial dialogavam entre si sobre os seus argumentos, 

fizemos a distribuição dos critérios a serem avaliados pelos jurados.  

 

Figura 21: Reunião dos integrantes de cada grupo e a distribuição dos critérios a serem 

avaliados pelos jurados.  

  

 

Finalizado o tempo, realizamos o sorteio com a utilização de uma moeda, para 

sabermos qual grupo iniciaria o debate. O grupo que ficou responsável para iniciar o 

debate foi o que se opôs à destinação de recursos à exploração espacial. Para fins de 

avaliação dos jurados denominamos esse grupo como sendo o grupo 1 e, 

consequentemente, o grupo em prol do investimento de recursos nas pesquisas voltadas 

à exploração espacial e ao estudo do universo e de vidas, tal como conhecemos aqui na 

Terra, em outros planetas, foi denominado grupo 2.  

Solicitamos que o representante do grupo 1 fosse para o meio da sala e iniciasse 

o debate, para isso estipulamos o tempo de 10 minutos para que o representante 

defendesse o ponto de vista do grupo. 
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Figura 22: Representante do grupo 1 apresentando e defendendo o ponto de vista do 

grupo.  

   

 

Os principais argumentos apresentados pelo grupo 1 foram: a poluição que a 

exploração espacial representa para o espaço, uma vez que, envolve uma série de 

materiais que são difíceis de manufaturar e que podem causar danos (no qual este lixo 

interfere muito nos satélites) e poluição significativa no ambiente. O grupo também 

falou sobre o alto investimento quando, comparado com os resultados que se tem, e o 

quanto as pessoas se preocupam com o espaço e esquecem questões básicas do nosso 

planeta (como o desmatamento da floresta amazônica). Além disso, o grupo apresentou 

o custo para a construção do telescópio do James Webb (US$ 8 bilhões) e o quanto esse 

dinheiro poderia ser investido para alimentar os que passam fome ou resolver outros 

problemas que se mostram prioritários.  

Com o tempo encerrado para o grupo 1, foi a vez do grupo 2 expor seus 

argumentos. Para isso, convidamos o representante do grupo 2 para iniciar a sua fala. 

Estipulamos o mesmo tempo (10 minutos) para eles. Vale ressaltar que, esse grupo 

deveria trazer argumentos a favor do investimento de recursos nas pesquisas voltadas à 

exploração espacial e ao estudo do universo e de vidas, tal como conhecemos aqui na 

Terra, em outros planetas.  

O representante do grupo 2 iniciou argumentando que, para que o ser humano 

explore o espaço, é necessário um esforço contínuo para criar tecnologia especifica com 

aparelhos de comunicação muito especializados e resistentes às condições adversas que 

existem no Espaço. Por esse motivo, nos últimos anos inúmeras tecnologias foram 
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desenvolvidas para permitir a exploração espacial e depois adaptadas para serem 

utilizadas, por nós, aqui na Terra. A criação do GPS, observação das mudanças 

climáticas, desenvolvimento da fotografia digital, a “comida de astronauta” levou ao 

desenvolvimento de ingredientes nutricionais que hoje são utilizados em produtos 

alimentares para bebes e crianças e os avanços na medicina.  

Além disso, a exploração espacial nos permite descobrirmos a origem do 

universo, bem como o seu futuro. 

Em relação a um ponto apresentado pelo grupo 1 (a poluição espacial) o 

representante do grupo 2 contra argumentou dizendo que, atualmente, há um alto índice 

de poluição ambiental realizada pelas grandes empresas e que ainda não há medidas 

efetivas que façam parar essas empresas. Além desse ponto, houve outro contra 

argumento a respeito do valor (US$ 8 bilhões) investido na construção do telescópio 

James Webb esclarecendo que se tentássemos investir esse dinheiro na fome ou em 

causas humanitárias um dia esse dinheiro irá acabar e a fome certamente irá voltar, ou 

seja, seria um investimento momentâneo. Sobre a questão do lixo espacial, há um 

projeto (em construção) de um satélite para retirar esse lixo espacial.  

 

Figura 23: Representante do grupo 2 apresentando e defendendo o ponto de vista do 

grupo.  
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Com o tempo encerrado, foi à vez das réplicas e tréplicas para cada grupo. Dessa 

forma, o grupo 1 foi convidado para fazer a sua réplica. Foi estipulado o tempo de 10 

minutos para essa nova fase. 

O representante do grupo 1 iniciou a sua réplica, falando que esses investimentos 

das agências espaciais, cerca de milhões de euros/dólares em telescópios, certamente 

não acabaria com a fome, mas amenizaria. Além disso, o setor privado poderia 

continuar a investir nesta área, não se cessando as atividades por completo. Ainda 

referente aos investimentos espaciais, o grupo acredita que poderia ser usado nas 

questões ambientais, que inicialmente cuidássemos do nosso meio ambiente e em 

seguida pensássemos em explorar o espaço e citou: “conhecemos mais sobre o espaço 

do que os nossos oceanos”. 

Sobre o projeto (em construção) de um satélite para retirar esse lixo espacial 

mencionado pelo grupo 2, o grupo 1 acredita que não há essa preocupação por parte das 

agências espaciais.  

Com a finalização do tempo para o grupo 1, foi a vez do grupo 2 apresentar a 

sua tréplica. O representante iniciou a sua tréplica enfatizando os benefícios que os 

investimentos na exploração espacial trouxeram para a sociedade como: o avanço nas 

observações das mudanças climáticas, o conhecimento do Buraco do Ozônio, novos 

sistemas de leitura de códigos de barra, melhores previsões meteorológicas após 

imagens de satélite e o monitoramento da atmosfera terrestre na questão do aquecimento 

global. Por fim, alegou que os benefícios das pesquisas espaciais são bem maiores do 

que seus males. O tempo foi encerrado logo em seguida. 

Encerrado essa etapa, os jurados atribuíram uma nota (0 a 10) aos grupos e 

depositaram em uma urna para fins de avaliação. 

Após o encerramento do tempo e a atribuição das notas, os jurados fizeram 

alguns apontamentos em relação aos argumentos apresentado pelos grupos. Vale 

ressaltar que, deixamos evidente no início da atividade que os jurados poderiam fazer 

essa intervenção caso considerassem necessário depois das atribuições das notas.  

Um jurado contestou a respeito do lixo espacial. Alegando que, mesmo poluindo 

o espaço, as explorações espaciais continuam nos auxiliando em relação ao 

evolucionismo. Além disso, um jurado complementou sobre a questão de lixo espacial 

alegando que acredita ser algo contraditório e citou a viagem à Lua que no lançamento 

da Terra para a Lua houve lixo espacial, mas não o contrário (da Lua para a Terra) e que 



 

121 
 

os cientistas deveriam tentar fazer dessa forma. Um outro jurado ainda enfatizou os 

efeitos que a ausência da gravidade pode causar aos astronautas.  

Após a exposição dos argumentos realizados por alguns jurados, fomos 

contabilizar as notas depositadas na urna. O placar geral foi 172 pontos para o grupo 1 

(contra a exploração espacial) e 179 para o grupo 2 (a favor da exploração espacial). 

Encerramos a atividade com o veredicto final.  

Ressaltamos aos alunos que, apesar de haver uma atribuição de notas e um 

veredicto final, todos ganharam com o debate. Destacamos também a forma amistosa e 

o clima de respeito e organização que permeou durante todo o debate, isso foi refletido 

na fala dos educandos quando realizaram a atividade final proposta.  

Em seguida, solicitamos que cada grupo produzisse um texto argumentativo de 

forma detalhada do ponto de vista defendido, baseado na atividade da qual participou. O 

texto deveria conter todas as informações e referências utilizadas para fortalecer o seu 

posicionamento, durante a atividade. Como os jurados não fizeram esse exercício de 

oratória, ficou a cargo desse grupo redigir um texto ou esquema sucinto, apresentando 

os principais pontos da discussão. 

Os grupos produziram o texto baseado no ponto de vista defendido na aula e 

enviaram por e-mail. Ao analisar os textos, percebemos que os argumentos eram 

basicamente os mesmos apresentados na durante a dinâmica e que as fontes de consultas 

utilizadas para fortalecer o seu posicionamento eram de sites confiáveis, como 

solicitado.   

Após a produção do texto realizada pelos grupos, distribuímos um questionário 

final (Apêndice D) do curso para sabermos a opinião dos alunos sobre o curso de 

extensão e aproveitamos para agradecer aos alunos por terem participado ativamente do 

curso e pela disponibilidade em contribuir com a nossa pesquisa. Vale ressaltar que, 

como esse questionário foi aplicado no último dia do curso e 3 participantes faltaram 

(por motivos pessoais) nesse último encontro, apenas 14 participantes responderam.   

 

O questionário final apresentava as seguintes questões: 
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Questionário final 

1. Os temas abordados são importantes de serem estudados? 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

2. A forma como foram abordado os temas, facilita a compreensão da Astronomia e da 

Física Moderna e Contemporânea. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

3. A forma como foram abordado os temas, motiva a estudar Astronomia. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

4. A forma como foram abordados os temas, deixou claro a relação entre Astronomia e 

Física Moderna e Contemporânea. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

5. As atividades propostas tinham relação com o tema estudado. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

6. As atividades propostas facilitaram a compreensão do tema. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

7. O número de aulas é suficiente para trabalhar o conteúdo proposto. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

8. A forma como foi abordado o tema, possibilita um bom aproveitamento do conteúdo  

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

9. O ensino de Astronomia pode favorecer interesse e/ou contribuir para o aprendizado 

de conteúdos de Física? 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

10. Existe a viabilidade de se aplicar este material no Ensino Médio? 
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(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

11. As informações presentes na aula expositiva e no material fornecido foram 

suficientes para realizar as atividades propostas? 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

Use o espaço abaixo para alguma observação, sugestão, crítica que julgue necessário 

relacionado ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Na questão 1 procuramos saber se os alunos consideram importantes de serem 

estudados os temas abordados o que observamos é que 8, dos 14 participantes que 

responderam o questionário final, concordam totalmente que os temas abordados 

importantes para serem estudados, como vermos no gráfico a seguir: 

Gráfico 7: Respostas dos alunos participantes à Questão 1 da avaliação do curso. 
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 Na questão 2 queríamos saber se a forma como foram abordados os temas, 

facilitou a compreensão da Astronomia e da Física Moderna e Contemporânea. A 

maioria 8 alunos concordaram com a metodologia adotada. 

Comentário 1: “As aulas tiveram muitas dinâmicas, onde não vemos isso nas salas de aulas e 

isso traz para os alunos mais aproveitamento, pois facilita bastante para o entendimento e 

interesse dos alunos em estudar Física”. 

 

Gráfico 8: Respostas dos alunos participantes à Questão 2 da avaliação do curso. 

 

Em relação a questão 3, buscamos saber se a forma como foram abordado os 

temas, motiva a estudar Astronomia. Observamos que todos os alunos concordaram, 

sendo que 7 participantes concordaram totalmente e 7 somente concordaram. Ao 

avaliarmos o espaço em branco que foi deixado com o propósito dos participantes 

descreverem alguma observação, sugestão, crítica que julgasse necessário relacionado 

ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada vimos um comentário referente a 

essa questão. 

 

Comentário 2: “Os conteúdos abordados foram motivadores da curiosidade em conhecer 

mais sobre exoplanetas e se envolver mais nesses aspectos da Astronomia”.  
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Esse comentário corrobora com o fato de a Astronomia ser uma importante 

ferramenta para estimular a abordagem e a aprendizagem de novos conteúdos tanto da 

Astronomia como da própria Física. 

 

Gráfico 9: Respostas dos alunos participantes à Questão 3 da avaliação do curso. 

 

 

Na questão 4, perguntamos se a forma como foram abordados os temas, deixou 

claro a relação entre Astronomia e Física Moderna e Contemporânea. A maioria dos 

participantes concordaram, 4 concordaram totalmente e 2 participantes não tiveram 

nada a declarar. 

Gráfico 10: Respostas dos alunos participantes à Questão 4 da avaliação do curso. 
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Na questão 5, procuramos avaliar se as atividades propostas tinham relação 

com o tema estudado. A maioria (8 participantes) concordaram totalmente, 5 

participantes concordaram e apenas 1 participante discordou sobre a relação das 

atividades com o tema abordado. 

 

Gráfico 11: Respostas dos alunos participantes à Questão 5 da avaliação do curso. 

 

 

 A questão 6 buscou averiguar se as atividades propostas facilitaram a 

compreensão do tema. Observamos que todos os alunos concordaram, sendo que 8 

participantes concordaram totalmente e 6 apenas concordaram. No espaço em branco 

destinado a observação, sugestão, crítica que o participante julgasse necessário 

relacionado ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada vimos o seguinte 

comentário referente às atividades realizadas: 

 

Comentário 3: “A metodologia, assim como as atividades realizadas foi de boa 

compreensão e fácil percepção em relação ao tamanho e distância dos planetas e das 

estrelas, também para compreender o que são planetas,  a relação de exoplanetas e 

planetas, bem como os níveis de energia das estrelas”. 
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Gráfico 12: Respostas dos alunos participantes à Questão 6 da avaliação do curso. 

 

 

 A questão 7 visou avaliar a carga horária do curso, ou seja, se o número de 

aulas é suficiente para trabalhar o conteúdo proposto. Ao analisarmos as respostas 

verificamos que 7 participantes concordam totalmente, 2 participantes concordam, 4 

participantes discordam e 1 participante não teve nada a declarar. Ao avaliarmos o 

espaço em branco que foi deixado com o propósito dos participantes descreverem 

alguma observação, sugestão, crítica que julgasse necessário relacionado ao conteúdo 

abordado e/ ou a metodologia adotada e vimos alguns comentários referentes à carga 

horária do curso. 

Comentário 4: “O curso me proporcionou uma aprendizagem significativa com 

relação aos exoplanetas (que até então não tinha conhecimento do conceito). A única 

desvantagem foi o tempo (duração do curso)”.  

Comentário 5: “Poderia ter tido mais dias para poder aproveitar melhor o conteúdo 

passado, mas ficou muito boa a explicação”. 
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Gráfico 13: Respostas dos alunos participantes à Questão 7 da avaliação do curso. 

 

 

A questão 8 objetivou avaliar se a forma como foi abordado o tema, possibilita 

um bom aproveitamento do conteúdo. Todos os participantes concordaram, sendo que 9 

participantes concordaram totalmente e 5 apenas concordaram. No espaço em branco 

destinado a observação, sugestão, crítica que o participante julgasse necessário 

relacionado ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada e vimos o seguinte 

comentário.  

 

Comentário 6: “[...] está de parabéns pelo trabalho desenvolvido em sala, por meio 

dos conteúdos, assim como, através dos métodos utilizados”. 

Comentário 7: “Muito legal, uma boa apresentação e desenvolvimento dos assuntos”. 
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Gráfico 14: Respostas dos alunos participantes à Questão 8 da avaliação do curso. 

 

 

Na questão 9 buscamos investigar se o ensino de Astronomia poderia favorecer 

o interesse e/ou contribuir para o aprendizado de conteúdos de Física. Todos os 

participantes concordaram, sendo que 8 participantes concordaram totalmente e 6 

apenas concordaram. 

 

Gráfico 15: Respostas dos alunos participantes à Questão 9 da avaliação do curso. 
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A questão 10 visou avaliar a viabilidade de se aplicar o material no ministrado 

na aula no Ensino Médio. Podemos perceber por meio do gráfico a unanimidade dos 

participantes em concordar na aplicabilidade do material proposto no Ensino Médio. 1 

participante fez um comentário a respeito dessa questão. 

 

Comentário 8: “Diante do assunto abordado e a didática foi de grande proveito para o 

ensino e aprendizado. Sendo assim, se torna aplicável em sala de aula”. 

 

Gráfico 16: Respostas dos alunos participantes à Questão 10 da avaliação do curso. 

 

 

Na questão 11 buscamos averiguar se as informações presentes na aula 

expositiva e no material fornecido foram suficientes para realizar as atividades 

propostas. Todos os participantes concordaram que as informações presentes na aula 

expositiva e no material fornecido foram suficientes para realizar as atividades 

propostas.  
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Gráfico 17: Respostas dos alunos participantes à Questão 11 da avaliação do curso. 

 

  

No espaço destinado a observação, sugestão, crítica que julgue necessário 

relacionado ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada no final da avaliação, os 

participantes fizeram algumas sugestões e elogio em relação à atividade do júri 

simulado. 

 

Comentário 9:  “No Júri fazer sorteio durante a divisão de grupos, para que não haja 

problemas como ocorreu. Poderia usar balões, estourar e assim seria feito o sorteio 

dos grupos”.  

Comentário 10: “Mediante a dinâmica proposta (júri simulado), percebeu-se uma 

necessidade de se analisar de forma cuidadosa as suas regras, para que não se faça 

presente nenhum transtorno com relação a mesma”. 

Comentário 11: “[...] Ter utilizado o júri simulado foi uma ótima metodologia”. 

 

Enquanto estratégia de ensino observou-se que o júri-simulado é uma ótima 

alternativa e que deve ser adotada toda vez em que houver um tema polêmico ou que 

divida opiniões na turma, uma vez que, através dessa metodologia, vários pontos de um 

mesmo tema podem ser discutidos, instigando o senso crítico, a participação e a 

reflexão dos alunos. 
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Percebe-se por meio dessa avaliação final, que o curso atingiu os objetivos 

iniciais que era contribuir para enriquecimento da formação dos licenciandos em Física 

do IFRN, campus Santa Cruz, provendo-lhes conhecimento e habilidades sobre 

astronomia e seu ensino.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já dissemos na introdução dessa dissertação, após algumas leituras 

preliminares sobre o ensino de Astronomia no Ensino básico brasileiro (área de trabalho 

desejada), nos deparamos com algumas situações bastante preocupantes. A Astronomia, 

apesar de estar muito presente no cotidiano dos estudantes, principalmente através das 

notícias midiáticas, poucas vezes é abordada ao longo do Ensino Médio. Um dos 

motivos dos professores negligenciar os conteúdos relacionados à Astronomia, segundo 

Langhi e Nardi (2012) é a limitada formação inicial dos docentes da educação básica, o 

que acarreta algumas situações de despreparo, sensação de incapacidade e insegurança 

ao se trabalhar com o tema.  

Na nossa pesquisa podemos constatar essa realidade, ao aplicarmos a ficha de 

caracterização dos participantes, 79% não tiveram a oportunidade de estudar 

Astronomia na educação básica. Esse dado colabora com a necessidade de elaborar e 

testar propostas de ensino em Astronomia, como a apresentada nessa dissertação, em 

cursos de formação inicial e posteriormente nas salas de aulas da educação básica.  

Além disso, como já citado no item 2.4 desta dissertação, vários pesquisadores 

têm desenvolvido estudos referentes à Física Moderna e Contemporânea (FMC) na 

perspectiva de inseri-la no Ensino Médio por acreditarem que o ensino de Física está 

descompassado e defasado no tempo e as universidades, além dos conteúdos mais 

clássicos, vêm intensificando a cobrança, em seus vestibulares, de temas 

contemporâneos.  

Em decorrência de uma formação inicial mais sólida em Astronomia e Física 

Moderna, considerada fundamental para a época atual de desenvolvimento científico e 

tecnológico, a nossa pesquisa buscou responder as seguintes perguntas: 

Como podemos contribuir para a melhoria do ensino de Física no nível Médio 

via proposta de ensino envolvendo conceitos de Astronomia e de Física Moderna, com 

ênfase nas descobertas de exoplanetas? Por onde começar? Quais abordagens podem ser 

facilitadoras no processo de ensino e aprendizagem dos alunos? 
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Um dos primeiros e grandes desafios encontrados no desenvolvimento dessa 

pesquisa estava na construção de uma proposta de ensino envolvendo conceitos de 

Astronomia e de Física Moderna, com ênfase nas descobertas de exoplanetas, com o 

intuito de modificar a prática docente em sala de aula e contribuir para a melhoria do 

ensino de Física no nível Médio. Após muitas pesquisas e a pesquisadora ter tido o 

contato com os três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991) na 

disciplina de Desenvolvimento de Materiais Instrucionais no programa de Pós 

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, elaboramos uma sequência 

de ensino que pudesse contemplar os nossos objetivos.  

Após a elaboração das sequências de ensino, realizamos um curso de extensão 

para os licenciandos do curso de Física no IFRN, campus de Santa Cruz (professores de 

Física em formação inicial). Os resultados da aplicação da sequência de ensino parecem 

nos indicar que o curso teve um certo êxito, visto que a maioria dos estudantes 

participantes aprovaram a metodologia utilizada nas aulas. Como pode ser visto em 

alguns comentários abaixo. 

 

Comentário 12: “As aulas tiveram muitas dinâmicas, onde não vemos isso nas salas de aulas 

e isso traz para os alunos mais aproveitamento, pois facilita bastante para o entendimento e 

interesse dos alunos”. 

Comentário 13: “A metodologia foi ótima além da professora ouvir os alunos, foi 

muito participativo, tanto por parte dos alunos como também da professora”. 

 

 Todavia, vale ressaltar que ao longo do desenvolvimento da sequência didática, 

nos deparamos com situações que nos levaram a replanejar a forma de conduzir as 

atividades, como foi o caso do júri simulado. Para a referida atividade solicitamos que 

os alunos formassem três grupos de 5 a 6 participantes. Após a formação dos grupos 

perguntamos qual grupo gostaria de ficar em “Em prol do investimento de recursos nas 

pesquisas voltadas à exploração espacial e ao estudo do universo e de vidas, tal como 

conhecemos aqui na Terra, em outros planetas”. Qual grupo iria “se opor a destinação 

desses recursos” e qual grupo iria compor o corpo de jurados. No entanto, após o 

termino da aula alguns alunos ficaram insatisfeitos em relação à distribuição dos grupos 

Na concepção desses alunos, essa distribuição deveria ser realizada por meio de um 

sorteio após a formação dos grupos. Após muita conversa decidimos acatar a solicitação 

dos alunos e realizamos o sorteio.  
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Outro ponto que merece ser destacado são as limitações que um curso de 

extensão de 16 horas aulas possui, a começar pela carga horária diante da complexidade 

do conteúdo.  Sem sombra de dúvidas, era necessária uma carga horária maior, uma vez 

que um curso como este, não é suficiente para suprir todas as necessidades formativas 

dos futuros professores com relação ao ensino de Astronomia e da Física Moderna. 

Apesar disso, observamos que mesmo considerando a carga horária limitada o curso 

forneceu subsídios para a construção do conhecimento proporcionando autonomia para 

o ensino desse tema. Além disso, os participantes demonstraram terem tido um bom 

aproveitamento do conteúdo. A respeito disso um aluno destaca: 

 

Comentário 14: “O curso durou pouco, mas o suficiente para conhecer muito mais 

sobre ensino de astronomia no contexto das descobertas de exoplanetas”.  

 

Além desses pontos citados anteriormente, outro aspecto que chamou nossa 

atenção e que merece mudança são os conteúdos programáticos da disciplina de 

Astronomia Observacional que é ofertada no IFRN, Campus Santa Cruz. Como vimos 

no item 5.5 desta dissertação a ementa do curso só apresenta cinco tópicos: O sistema 

solar; Curiosidades da Astronomia; Instrumentos óticos de observação; Orientação 

noturna pelas estrelas; e Distâncias no cosmos. A ementa contempla apenas os corpos 

celestes que fazem parte do Sistema Solar, e em nenhum momento faz menção as 

recentes descobertas sobre planetas que orbitam outras estrelas que não seja o Sol 

(Exoplanetas). Segundo Langhi e Nardi (p. 189, 2012) é necessário atualizar os 

professores com informações precisas, coerentes e confiáveis com respeito a novas 

descobertas e conceitos.  

Nesta perspectiva é fundamental repensar a formação de professores, ao ponto 

que o ensino de astronomia sofra alterações se desejarmos que processos efetivos de 

ensino-aprendizagem aconteçam com mais frequência e qualidade.  

Por fim, esperamos com o resultado dessa pesquisa, contribuir para a melhoria 

do ensino de Física no nível, via sequências de ensino envolvendo conceitos de 

Astronomia e de Física Moderna, com ênfase nas descobertas de exoplanetas. 

Ressaltamos que, que ela é, contudo, considerada uma etapa de um processo coletivo 

maior e abre caminho para possíveis pesquisas na área de ensino de astronomia e 

formação docente. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada 

Ensino de Astronomia no contexto das descobertas de exoplanetas desenvolvida por 

Alcione Maria de Azevedo Rocha. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é coordenada / 

orientada pelo professor Dr. Ciclamio Leite Barreto, a quem poderei contatar/consultar a 

qualquer momento que julgar necessário através do e-mail ciclamio@fisica.ufrn.br. 

  Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, 

em linhas gerais, é contribuir para a melhoria do ensino de Física no nível médio via proposta 

de ensino envolvendo conceitos de Astronomia e de Física Moderna, com ênfase nas 

descobertas de exoplanetas. 

  Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de questionários. Todavia, 

concordo que sejam utilizadas as fotos feitas durante a aplicação das sequências de ensino 

realizadas por meio do curso de extensão no IFRN, campus Santa Cruz nos dias 10, 17, 24 e 31 

de outubro de 2018.  

  O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou seu 

orientador/coordenador. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar 

informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais. 

 Fui informado(a) ainda que qualquer outra forma de utilização dessas informações 

somente poderá ser feita mediante minha autorização e que posso me retirar dessa pesquisa a 

qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Natal, 10 de outubro de 2018. 

 

Assinatura do(a) participante: _________________________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _______________________________________________ 
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APÊNDICE B:  PROJETO CURSO DE EXTENSÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

E MATEMÁTICA – MESTRADO PROFISSIONAL 

  

Dados gerais do Curso de Extensão 

Título: ENSINO DE ASTRONOMIA NO CONTEXTO DAS DESCOBERTAS DE 

EXOPLANETAS 

Ano: 2018 

Período de Realização: período de  

                   (período inclui os dias de aula) 

Área de Conhecimento CNPq: Ciências Exatas e da Terra 

Abrangência: Local 

Área Temática de Extensão: Educação 

Coordenador: Prof. Ciclamio Leite Barreto 

Ministrante: Pós-Graduanda ALCIONE MARIA DE AZEVEDO ROCHA 

Público-alvo externo (número de alunos do curso): 30 

Local de Realização: Santa Cruz, RN; 

     Endereço: Rua São Braz, 304, Bairro Paraíso, Santa Cruz, RN. 

     Espaço de realização: campus IFRN - Santa Cruz 

     Coordenadas geográficas: Latitude: -6,23; Longitude: -36,0 

  

Resumo: O curso de extensão aqui proposto visa atender as necessidades dos alunos do 

curso regular de Licenciatura em física do IFRN, campus de Santa Cruz, RN, no que diz 

respeito aos conteúdos e métodos para o ensino de Astronomia na educação básica. As 

quatro aulas (cada uma com duração de 4 horas), incluirão leituras, discussões em 

grupos, elaboração de soluções a questões objetivas com respostas escritas, resolução de 

exercícios (questões e problemas pertinentes) e a realização de um júri simulado; tais 

atividades constituem os procedimentos a serem adotados em busca de uma 

aprendizagem que possa ter relevância para os estudantes, transformando-se em um 

recurso para toda a sua vida profissional como futuro professor e que possa despertar o 

pensamento crítico e a tomada de decisão diante de uma problemática. Inclui na 1ª. aula a 

aquisição de conhecimento atualizado sobre o Sistema Solar, os critérios para se definir 

um planeta, o uso do aplicativo ‘Heavens Above’ para diferenciar o movimento dos 
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planetas em relação ao das estrelas fixas, a aprendizagem das ordens de grandeza 

envolvidas em tamanhos, distâncias, massas e tempos, bem como suas unidades práticas 

e oficiais (S.I.); na 2ª. aula estudaremos o conceito de estrelas, seu processo de 

formação, evolução e extinção, identificação dos tipos de estrelas adequadas para terem 

outros planetas orbitando em seu entorno, sua classificação e a relação entre 

temperatura e o espectro eletromagnético emitido, utilizando a teoria de Planck da 

radiação de corpo negro; na 3
a
. Aula é feito um estudo geral sobre exoplanetas, 

concentrando na descoberta anunciada em Agosto de 2016 do mais próximo dentre 

todos, chamado Proxima b, que orbita a estrela Proxima Centauri; e, por fim, na 4
a
 Aula 

será realizado um júri simulado com o intuito de exercitar o pensamento crítico dos 

alunos, assim como analisar a tomada de decisões responsáveis e consistentes na 

identificação e solução da problemática que é a exploração espacial. Esperamos ao final 

que este conhecimento se integre aos interesses profissionais do futuro professor, de 

modo a estar presente em suas futuras turmas na educação básica. O curso de extensão 

também aceitará inscrições de professores do campus do IFRN de Santa Cruz. 

  

Programação: O curso de extensão aqui proposto foi planejado considerando parte 

essencial do programa de astronomia a constar na Base Nacional Comum Curricular do 

Ensino Médio, ainda por ser publicada. Isso torna este curso essencial para prover uma 

formação complementar aos licenciandos para os quais é destinado, a qual, de outro 

modo, não a teriam. Assim sendo, os quatro encontros previstos serão divididos de 

acordo com as sequências de ensino planejadas: 

 

1.                       SE#01 – Sistema Solar e Além: Constituição, Medidas, Ordens 

de Grandeza e Unidades. 

2.                       SE#02 – O Sol, outras estrelas, outros mundos 

3.                       SE#03 – Exoplanetas – Mundos totalmente novos. 

4.                       SE#04 –  Por Que Explorar Exoplanetas? 

  

A carga horária total será de 16 horas-aula, distribuídas em 4 dias letivos ao longo do 

mês de outubro de 2018, conforme apresentado a seguir: 

 

PRIMEIRO DIA (10/10/2018) 

SE#01 – Sistema Solar e além: Constituição, Medidas, Ordens de Grandeza e 

Unidades. 

Carga Horária: 4 horas 
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Turno: Vespertino 

Local: Sala de Aula do IFRN, campus de Santa Cruz 

Problematização Inicial: (i) Teste de sondagem da compreensão prévia dos alunos 

sobre o Universo e o Sistema Solar; (ii) Discussão sobre o conceito de planeta; (tempo 

estimado: 50 minutos) 

Organização do Conhecimento: (i) Leitura e interpretação de texto sobre o conceito de 

planeta; (ii) Sessão expositiva sobre a compreensão da ideia de planeta; (iii) Uso de 

aplicativo –Heavens Above – para ilustrar o movimento dos planetas em contraste com 

o das estrelas fixas; (iv) Video ilustrativo de uma visão geral do Sistema Solar; (v) 

Apresentação de ordens de grandeza e unidades relacionadas às quantidades físicas 

relevantes (figuras de mérito) na descrição do Sistema Solar (tempo estimado: 100 

minutos) 

Aplicação do Conhecimento: (i) Atividade em grupo para resgate dos critérios de 

definição de um planeta; (ii) Exercícios ilustrativos do uso das quantidades físicas do 

Sistema Solar (tempo estimado: 50 minutos) 

  

 SEGUNDO DIA (17/10/2018) 

SE#02 – O Sol, outras estrelas, outros mundos 

Carga Horária: 4 horas 

Turno: Vespertino 

Local: Sala de Aula do IFRN, campus de Santa Cruz 

Problematização Inicial: (i) Do conhecimento prévio sobre o céu noturno, descrever os 

aspectos que mais chamam a atenção; (ii) Convergir uma discussão para o conceito de 

estrela (tempo estimado: 50 minutos) 

Organização do Conhecimento: (i) Vídeo sobre o ciclo de vida das estrelas; (ii) 

Apresentação e discussão do Diagrama H-R; (iii) Relação de cores e brilhos com 

temperatura e intensidade luminosa utilizando a teoria de Planck da radiação de corpo 

negr, (iv) Uso de simuladores para esclarecer os vínculos estabelecidos pela lei de 

Planck da radiação de corpo negro;  (tempo estimado: 100 minutos) 
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Aplicação do Conhecimento: (i) Resolução de questões e problemas representativos. 

(tempo estimado: 50 minutos) 

  

   

 

 TERCEIRO DIA (24/10/2017) 

SE#03 – Exoplanetas – Mundos totalmente novos 

Carga Horária: 4 horas 

Turno: Vespertino 

Local: Sala de Aula do IFRN, campus de Santa Cruz 

Problematização Inicial: (i) Teste de sondagem sobre o conhecimento relacionado aos 

planetas extrassolares; (ii) Seleção de ideias a discutir; (iii) Leitura e interpretação em 

grupo de texto jornalístico de divulgação científica extraído do The New York times 

“One Star Over, a Planet That Might Be Another Earth” a respeito da detecção de um 

planeta que orbita Proxima Centauri, a estrela vizinha mais próxima de nosso sistema 

solar. (tempo estimado: 50 minutos) 

Organização do Conhecimento: (i) Apresentação de forma expositiva utilizando o 

projetor multimídia sobre o que é um exoplaneta, (ii) utilização de mapa celeste para 

mostrar aos alunos aonde estão situados os exoplanetas no plano do céu; (iii) Métodos 

de detecção, com destaque para o método da velocidade radial (efeito Doppler); (iv) 

uso de simulador para demonstrar como funciona o método de detecção da velocidade 

radial; (vi) o conceito de zona habitável, (vii) Video explicativo da descoberta de 

Proxima b, o exoplaneta mais próximo do sistema solar; (tempo estimado: 100 

minutos) 

Aplicação do Conhecimento: (i) Resolução de exercícios (questões e problemas) que 

tratam da realidade do exoplaneta Proxima b e de sua estrela Proxima Centauri. (tempo 

estimado: 50 minutos) 
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 QUARTO DIA (31/10/2018) 

SE#04 – Juri Simulado: Por Que Explorar Exoplanetas? 

Carga Horária: 4 horas 

Turno: Vespertino 

Local: Sala de Aula do IFRN, campus de Santa Cruz 

Problematização Inicial: (i)Apresentação da dinâmica de um júri simulado, (ii) 

socialização das informações coletadas por meio de pesquisas em internet, fontes 

bibliográficas, revistas, jornais e outras fontes no grupo, antes do início do debate 

(tempo estimado: 50 minutos) 

Organização do Conhecimento: (i) realização do júri simulado (tempo estimado: 100 

minutos) 

Aplicação do Conhecimento: (i) Produção de um relatório detalhado e minucioso 

contendo todas as informações e referências utilizadas para fortalecer o seu 

posicionamento, durante a atividade. (tempo estimado: 50 minutos) 

  

 

Objetivos Gerais: 

* Apresentar Conceitos Básicos de Astronomia de modo eficaz para um aprendizado 

permanente. 

* Promover a difusão dos conhecimentos astronômicos prescritos para a Educação 

Básica, principalmente no que diz respeito às descobertas de exoplanetas, entre os 

Licenciandos (Professores em formação inicial) do curso de Licenciatura em Física do 

IFRN, campus de Santa Cruz, RN. 

  

Resultados Esperados: Ao propormos este curso de extensão esperamos que o mesmo 

possa propiciar aos Licenciandos, do curso de Licenciatura em Física do IFRN, campus 

de Santa Cruz, RN, um embasamento teórico e metodológico em tópicos de Astronomia 

e do seu ensino, com ênfase específica sobre as descobertas de exoplanetas, o qual lhes 

auxilie em suas atividades futuras como professores de Física na Educação Básica. 

  

Outras informações pertinentes: 

A metodologia a ser empregada nestas sequências tem inspiração freireana e encontra-

se fundamentada em três momentos pedagógicos distintos: a problematização inicial, a 
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organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1991). 

 

Referências 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; Física. Coleção Magistério - 2° Grau – Série 

Formação Geral. Colaboração: Alice Campos Pierson. São Paulo: Cortez, 1991. (2ª. 

Edição: 1995). 
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APÊNDICE C: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 

CURSO 

 

Caracterização dos participantes 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo: _________________________________________Idade:_____________ 

Naturalidade: _____________________________________________________ 

Cidade que reside atualmente: ________________________________________ 

Período que está cursando: __________________________________________ 

 

1) O que te levou a cursar licenciatura em Física? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2) Teve oportunidade de estudar Astronomia na Educação Básica? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3) Na graduação, teve algum contato com assuntos relacionados a Astronomia?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4) O que te levou a se inscrever neste curso? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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APENDICE D:  QUESTIONÁRIO FINAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

Questionário final 

1. Os temas abordados são importantes de serem estudados? 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

2. A forma como foram abordado os temas, facilita a compreensão da Astronomia e da 

Física Moderna e Contemporânea. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

3. A forma como foram abordado os temas, motiva a estudar Astronomia. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

4. A forma como foram abordados os temas, deixou claro a relação entre Astronomia e 

Física Moderna e Contemporânea. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

5. As atividades propostas tinham relação com o tema estudado. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

6. As atividades propostas facilitaram a compreensão do tema. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

7. O número de aulas é suficiente para trabalhar o conteúdo proposto. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

8. A forma como foi abordado o tema , possibilita um bom aproveitamento  do conteúdo  
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(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

9. O ensino de Astronomia pode favorecer interesse e/ou contribuir para o aprendizado 

de conteúdos de Física? 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo  (  ) Discordo (  ) discordo totalmente (  ) nada a 

declarar 

Use o espaço abaixo para alguma observação, sugestão, crítica que julgue necessário 

relacionado ao conteúdo abordado e/ ou a metodologia adotada. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E: PRODUTO EDUCACIONAL 

 
 

 

  

 

 

PPGECNM/ CCET/UFRN 

2019 

Alcione Maria de Azevedo Rocha 

Orientador: Ciclamio Leite Barreto 

Ensino de Astronomia no contexto das descobertas de 

exoplanetas 

Sugestões de Sequências de Ensino 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
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De acordo com o comunicado da CAPES n° 001/2012 – Área de Ensino, a 

essência dos Mestrados Profissionais está na aplicação do conhecimento, isto é, na 

pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais que 

possam ser analisados e utilizados por professores ou outros profissionais envolvidos 

com o ensino em condições reais, ou seja, espaços formais e não formais. 

Mas, o que é o produto educacional? 

O produto educacional é um material desenvolvido e implementado pelo 

mestrando, em salas de aula, espaços não formais ou informais de ensino, para que 

posteriormente sejam relatados e apresentados os resultados dessa experiência em forma 

de dissertação. Vale ressaltar que o relato dessa experiência não integra o produto 

educacional em si, mas faz parte fundamental da dissertação, que é o relatório geral do 

trabalho desenvolvido no mestrado profissional. 

Nesta perspectiva, este documento constitui o produto educacional da dissertação 

de mestrado profissional. Intitula-se, como a dissertação que lhe deu origem, Ensino de 

Astronomia no contexto das descobertas de exoplanetas, e objetiva colaborar com a 

melhoria do ensino de Física, especialmente o de Astronomia no nível básico de Ensino, 

e encontra-se estruturado em um conjunto de quatro sequências de ensino (SE) contendo 

os seguintes elementos: 

 

 Visão geral – Correspondente à sessão de abertura onde são descritos os 

objetivos de cada SE, a forma como os conteúdos conceituais serão abordados; 

 Conteúdos contemplados - Nesta sessão são apresentados os conteúdos 

conceituais que serão abordados no decorrer da aula; 

 Materiais e Recursos – É fornecida uma lista dos principais materiais 

necessários ao desenvolvimento da sequência de ensino; 

 Cronograma – Nesta seção é apresentado um quadro com o tempo previsto para 

cada atividade. O cronograma foi elaborado de acordo com o tempo despendido 

na implementação da aplicação das sequências de ensino no curso de extensão e 

que posteriormente, poderá ser executado por outros professores em suas salas 

de aula. 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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 Problematização Inicial - Nesta sessão os alunos são questionados por meio de 

testes de sondagem ou questões abertas sobre situações reais de seu cotidiano 

envolvendo a temática a ser trabalhada.  

 Organização do Conhecimento – Nesta sessão serão abordados os conteúdos 

conceituais necessários para a resolução do problema. Para isso o professor 

contará com o auxílio de diversas ferramentas didáticas pedagógicas, tais como 

experimentos e simuladores; 

 Aplicação do conhecimento – Esta sessão será destinada, sobretudo, a abordar 

sistematicamente o conhecimento que foi incorporado pelo aluno, por meio das 

mais diversas atividades, para analisar e interpretar as situações iniciais que 

determinaram seu estudo; 

 Avaliação da aprendizagem- Nesta sessão apresenta-se uma sugestão de como a 

sequência pode ser avaliada. Geralmente, de forma contínua e por meio das 

atividades desenvolvidas durante a aplicação do conhecimento; 

 Atendimento aos documentos oficiais- Nesta seção são mencionados quais são os 

pontos destes documentos atendidos nas respectivas sequências.  

A seguir, fornecemos uma descrição de cada Sequência de Ensino a ser 

desenvolvida. 

I- Sequência de Ensino – SE#01: Sistema Solar e Além: Constituição, Medidas, 

Ordens de Grandeza e Unidades.  

II- Sequência de Ensino – SE#02: O Sol, Outras Estrelas, Outros Mundos.   

III- Sequência de Ensino – SE#03: Exoplanetas: Mundos Totalmente Novos. 

IV- Sequência de Ensino – SE#04: Por Que Explorar Exoplanetas? 

Na primeira sequência de ensino será abordado o conceito de Planeta incluindo 

os requisitos básicos para sua identidade, os aspectos gerais do Sistema Solar, 

possibilitando compará-los em termos das distâncias ao Sol e entre eles, os tamanhos 

em termos de seus diâmetros, os seus períodos de rotação em torno de seus próprios 

eixos e de translação em seu movimento ao redor do Sol. Quantidades físicas derivadas 

de combinações das grandezas fundamentais, tais como velocidade e densidade, são 

também contempladas. Exploramos unidades de medidas apropriadas, tais como a 

unidade astronômica (u.a.), e ordens de grandezas diversas, uma vez que, 

frequentemente, os astrônomos precisam fazer uso dessas ordens de grandezas e 

unidades para expressar as dimensões manifestadas do Sistema Solar. Aproveitamos 



 

154 
 

para introduzir (em forma de atividades extras) outras unidades úteis, tais como as de 

distâncias (o ano-luz e o parsec), de massa (as massas do Sol, da Terra e de Júpiter) e 

as de tempo (dia, ano juliano, século, milênio etc.) 

Na segunda sequência de ensino será abordado o conceito de estrelas e o seu 

processo de formação e evolução. Também analisaremos as formas de classificação das 

estrelas (diagrama HR) e mostraremos a relação entre temperatura e o espectro emitido 

por uma estrela utilizando a teoria de Planck da radiação do corpo negro. 

Na terceira sequência de ensino, será abordado o conceito de exoplanetas e os 

principais métodos para detectá-los. Também vamos averiguar as características, bem 

como a quantidade de exoplanetas detectados atualmente e analisar os dados 

concernentes à recente descoberta de um exoplaneta (Proxima b) em órbita da estrela 

mais próxima ao Sol (Proxima Centauri). 

Na quarta e última sequência de ensino será realizado um júri simulado com o 

intuito de exercitar o pensamento crítico dos alunos, assim como analisar a tomada de 

decisões responsáveis e consistentes na identificação e solução da problemática que é a 

exploração espacial. O júri simulado ocorrerá por meio de um debate, entre dois grupos 

de alunos, sobre os impactos da exploração espacial e das pesquisas cientificas 

relacionadas ao entendimento do universo, suas implicações políticas e econômicas, e 

seus riscos e benefícios para a humanidade e o planeta. 

A metodologia empregada em todas as sequências encontra-se ancorada em três 

momentos distintos: a problematização inicial, a organização do conhecimento e a 

aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). 

Vale destacar que essas sequências foram pensadas e elaboradas para que os 

professores utilizem com alunos da educação básica. E, apesar de serem sequências de 

ensino, e terem uma correlação entre si, não significa dizer que o docente não possa 

adaptar à sua realidade e realizar as mudanças necessárias.  Almejamos que essas 

surjam a título de aprimoramento e que possam contribuir com a disseminação do 

Ensino de Física, em especial, do Ensino de Astronomia na educação básica.  

  

     Alcione Maria de Azevedo Rocha 

Orientador: Ciclamio Leite Barreto 

 

Natal/RN, Janeiro de 2019. 
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  Fonte da imagem: MARTINI, Glorinha et al. Conexões com a Física. 3ª. ed. São Paulo: Moderna, 2016 
(Representação sem escala) 

 

 

Esta é a primeira sequência de ensino, do conjunto projetado neste trabalho. 

Nela será abordado o conceito de Planeta incluindo os requisitos básicos para sua 

identidade, os aspectos gerais do Sistema Solar, possibilitando compará-los em termos 

das distâncias ao Sol e entre eles, os tamanhos em termos de seus diâmetros, os seus 

períodos de rotação em torno de seus próprios eixos e de translação em seu movimento 

ao redor do Sol. Quantidades físicas derivadas de combinações das grandezas 

fundamentais, tais como velocidade e densidade, são também contempladas. Serão 

exploradas unidades de medidas apropriadas, tais como a unidade astronômica (u.a.), e 

ordens de grandezas diversas, uma vez que, frequentemente, os astrônomos precisam 

fazer uso dessas ordens de grandezas e unidades para expressar as dimensões 

manifestadas do Sistema Solar. Aproveitaremos para introduzir outras unidades úteis, 

tais como as de distância (o ano-luz e o parsec), de massa (as massas do Sol, da Terra e 

de Júpiter) e as de tempo (dia, ano juliano, século, milênio etc.). Dessa forma, o tempo 

de aula será utilizado para: 

 Expressar o conceito de planetas, incluindo os requisitos básicos para 

sua identidade;  

 Conhecer os aspectos gerais do Sistema Solar e sua presença no 

Universo; 

Sequência de Ensino SE#01: Sistema Solar e além: constituição, 

medidas, ordens de grandeza e unidades. 

1.1 VISÃO GERAL 
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 Identificar as propriedades essenciais que diferenciam os planetas do 

Sistema Solar e compará-los quantitativamente em termos de unidades de medidas e 

ordens de grandeza. 

 

 

 

 Sistema Solar e sua vizinhança cósmica; 

 Ordens de grandeza de quantidades físicas pertinentes; 

 Unidades de medidas do Sistema Internacional e unidades práticas da 

Astronomia. 

 

 

 Lousa e giz; 

 Computador com acesso à Internet; 

 Retroprojetor; 

 Cópia dos textos de apoio e demais atividades a serem empreendidas em sala de 

aula; 

 

 

    

   Quadro 1.1: Roteiro sugerido para implementação da SEI N° 01 

ATIVIDADE TEMPO 

AQUECIMENTO (PRÉ-TESTE) 15 minutos 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 35 minutos 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 100 minutos 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 50 minutos 

  Esta sequência de atividades é proposta por Delizoicov & Angotti (1991) 

 

 

 

 

A aula será iniciada com a distribuição de um teste de sondagem (Anexo 1) que 

deverá ser respondido individualmente com o intuito de identificar os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o Universo e o Sistema Solar. 

1.2 CONTEÚDOS CONTEMPLADOS  

 

1.3 MATERIAIS E RECURSOS  

 

1.4 CRONOGRAMA 

AQUECIMENTO  

 



 

158 
 

Após a distribuição do teste de sondagem o professor dará as seguintes 

instruções: As questões deverão ser respondidas individualmente. Faça o possível para 

responder a todas as questões indicadas, todavia se não souber a resposta para algum 

dos questionamentos, pode colocar “NÃO SEI”. Ao final, cada aluno entrega suas 

respostas para fins de avaliação. 

O tempo para elaboração das respostas às cinco questões que compõem o teste 

será de 15 minutos.  

 

 

 

Esta atividade inicia-se com o seguinte questionamento: (i) O que é um Planeta? 

(ii) Atualmente, quais os requisitos básicos para um astro ser considerado planeta? (iii) 

Você já observou algum planeta? (v) Você sabe por que Plutão não é mais considerado 

um Planeta? 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento necessário para responder às 

questões propostas nesta Problematização Inicial (PI), a sala será dividida em pequenos 

grupos de (3 a 5 alunos) para motivar os diálogos entre os educandos (vale ressaltar que 

os grupos ficarão fixos no decorrer das sequências de ensino). Cada grupo deve escrever 

suas respostas em uma folha fornecida pelo professor, as principais ideias que atendem 

aos questionamentos iniciais e, em seguida, socializar com toda a turma. Para isso, um 

aluno de cada grupo deverá ler as respostas do seu grupo. O professor deve alertar os 

grupos de que se trata de atividade a ser avaliada. Portanto, todas as respostas dos 

grupos devem ser entregues ao professor ao final da atividade. 

 

 

 

 

Neste momento, com o intuito de fornecer subsídios para uma maior 

compreensão sobre os questionamentos propostos na PI, será fornecido um texto de 

apoio da revista impressa mensal Scientific American Brasil, cujo tema é O que é um 

Planeta? (Anexo 2). 

O texto será fornecido para cada membro do grupo que irá fazer a leitura 

individualmente e destacar as principais ideias do texto. Em seguida, os membros irão 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  
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fazer a discussão para todo o grupo e devem socializar a respeito do assunto tratado no 

texto numa discussão coletiva coordenada pelo docente. 

Após a discussão e, com base no texto, o professor vai apresentar aos alunos 

como alguns planetas (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) eram conhecidos na 

Antiguidade – Astro Errante: Pontos de luz que se deslocavam por entre os demais 

astros, aparentemente imóveis. Para que os alunos compreendam esta ideia o professor 

vai projetar imagens, no quadro, do Céu de Santa Cruz/RN obtidas por meio do 

aplicativo Heavens Above, com os mesmos dias e meses, mas em anos distintos, o 

intuito é que os alunos visualizem os planetas movendo-se entre as estrelas. O professor 

também deverá comentar sobre as distintas classificações de um mesmo astro de acordo 

com o modelo adotado (Geocêntrico e Heliocêntrico) do universo e que a descoberta de 

mais planetas do que os vistos até então, só foi possível por meio do desenvolvimento 

de equipamentos tais como Lunetas e Telescópios.  

Em seguida o professor deve comentar que até então os alunos estão tomando 

conhecimento de como os planetas foram vistos e identificados. A partir desse momento 

o professor deverá fazer a seguinte pergunta aos alunos: O que é o sistema solar? Após 

a discussão sobre o conceito de Sistema Solar, o professor deverá fornecer algumas 

informações referentes ao Sistema Solar, tais como massa, raio, volume, densidade, 

período do movimento de rotação, ano (em dias terrestres) dos Planetas, bem como os 

elementos que os constituem. Nesse momento o professor deve distribuir aos alunos, e 

também projetar no quadro, uma tabela (Anexo 3) contendo essas informações. É 

importante o professor ressaltar que além dos Planetas e o Sol o Sistema Solar inclui os 

satélites dos planetas (luas), numerosos cometas, asteroides, meteoros, planetas anões 

etc. 

Posteriormente, para que os alunos tenham uma noção da imensidão do universo 

observável e o nosso lugar nele, o professor irá apresentar um vídeo intitulado Nosso 

Lugar no Universo, com duração de 3min10s, localizado pelo seguinte link:  

https://youtu.be/2cb3VHbnFuc   

O vídeo apresenta o sistema solar, a distância entre a Terra e a Lua, o tamanho 

de Júpiter, o tamanho da Terra comparado ao tamanho de Saturno, o tamanho do Sol 

comparado o tamanho da Terra, uma foto da Terra tirada da Lua, a Terra vista de Marte 

e o quanto o tamanho da Terra é insignificante vista de uma distância a seis bilhões de 

quilômetros; mostra também a imagem do Sol comparado a outras estrelas, o diâmetro 

da nossa galáxia, a Via Láctea, e onde o Sistema Solar está nela localizado; por fim, 

https://youtu.be/2cb3VHbnFuc
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mostra também a Via Láctea comparada a outras galáxias. O vídeo também mostra uma 

foto tirada do telescópio espacial Hubble, em órbita da Terra, contendo milhares de 

galáxias e cada galáxia contendo bilhões de estrelas integrantes do universo observável.  

Após a exibição do vídeo o professor fará uma atividade prática 
30

(anexo 4 -

Construindo um sistema solar numa tira de papel) com os grupos formados no início da 

aula.  

 

 

 

 

Com a finalidade de resgatar os questionamentos iniciais será realizada uma 

atividade em grupo, em que os estudantes devem elaborar, de acordo com o que foi 

estudado no decorrer das aulas, uma proposta (Anexo 4) incluindo um conjunto de 

critérios básicos para definição de planetas e justificar o fundamento utilizado na 

escolha. Para isso será disponibilizado um esquema contendo informações estudadas ao 

longo das aulas (Anexo 5). 

Os grupos deverão socializar as respectivas propostas para toda sala. Em seguida 

o professor recolhe a produção dos alunos para fins de avaliação. 

 

Atividade extra 

 

O professor deve distribuir uma lista de perguntas (Anexo 6) para que os alunos 

possam aplicar o conhecimento internalizado neste momento. Essa lista de perguntas 

deverá ser respondida em grupo. Sempre que necessário, o aluno deve recorrer à tabela 

(Anexo 3) para responder as questões. Essa lista servirá para os alunos visualizarem as 

principais características dos planetas do Sistema Solar. 

 

 

                                                           

30 Essa atividade foi extraída do site 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf com a finalidade de darmos uma 

ideia correta das distâncias médias dos planetas ao Sol. 
 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

1.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf
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O processo avaliativo do qual trata esta sequência dar-se-á de forma contínua 

por meio das atividades desenvolvidas no decorrer da aula. A seguir serão elencadas 

todas as atividades que serão consideradas com a finalidade de avaliar o aluno. 

A avaliação iniciará no aquecimento com o teste de sondagem. Em seguida, na 

problematização inicial, serão disponibilizadas cinco (5) perguntas que serão 

respondidas em grupo e entregues ao professor na etapa seguinte após o aprimoramento 

das repostas (organização do conhecimento), e na aplicação do conhecimento os alunos 

responderão, em grupo, uma lista de questões que servirá para os alunos visualizarem as 

principais características dos planetas do Sistema Solar. Por fim, com a finalidade de 

resgatar os questionamentos iniciais será realizada uma atividade em grupo, em que os 

estudantes devem elaborar, de acordo com o que foi estudado no decorrer das aulas, 

uma proposta (Anexo 5) incluindo um conjunto de critérios básicos para definição de 

planetas e justificar o fundamento utilizado na escolha. 

 

 

 

Esta aula contempla o atendimento das seguintes competências e habilidades 

preconizadas pelos parâmetros curriculares e diretrizes mencionadas: 

 

“PCN+” - ENSINO MÉDIO 

 As competências gerais no aprendizado das Ciências da Natureza e da 

Matemática 

Devem ser promovidas pelo conjunto das disciplinas desta área Respeitando a 

diversidade das ciências, dando realidade e unidade promovidos em comum, ou de 

forma convergente, pela Biologia, pela Física, pela Química e pela Matemática, a um só 

tempo propiciando ao aluno a elaboração de abstrações mais amplas. 

- Representação e Comunicação  

Reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos e 

nomenclatura da linguagem científica. 

Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas.  

- Investigação e compreensão 

1.6 ATENDIMENTO AOS DOCUMENTOS OFICIAIS 
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Medidas, quantificações, grandezas e escalas. 

Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e 

utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados. 

Compreender a necessidade e fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de 

construir gráficos ou representações. 

 As competências em Física 

Acompanhar o noticiário relativo à ciência em jornais, revistas e notícias 

veiculadas pela mídia, identificando a questão em discussão e interpretando, com 

objetividade, seus significados e implicações para participar do que se passa à sua volta. 

Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a 

constituição do Universo. 

Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida (e 

vida humana), temporal e espacialmente no Universo e discutir as hipóteses de vida fora 

da Terra. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 (continua vigente) 

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão 

da realidade e a solução de problemas do cotidiano. 

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 

H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. 

 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 

discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas 

da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, 

interpolação e interpretação. 

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de sondagem 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

1. De acordo com o seu conhecimento atual, quais as entidades físicas que compõem o 

Universo? Entre elas, qual(is) se situa(m) mais próximo ao Sol? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.Quantos e quais são os planetas que compõem o Sistema Solar? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ ___ 

______________________________________________________________________ 

3. Para você, quais são as diferenças básicas entre planetas, como a Terra ou Júpiter, e 

estrelas, como o Sol?  

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Os planetas que compõem o Sistema Solar apresentam características diferentes entre si. 

Você poderia citar algumas dessas características? 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Do que é composto o Sistema Solar? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Scientific American Brasil, n° 57, 2007, p.30-37
31 

O que é um Planeta? 

Steven Soter
32

 

A maioria de nós aprendeu desde cedo a definir planeta como corpos que 

orbitam uma estrela, brilham ao refletir a luz estelar e são maiores que um asteroide. 

Embora a definição pudesse não ser muito precisa, ela claramente categorizava os 

corpos que conhecíamos na época. Além da órbita de Netuno, astrônomos encontraram 

centenas de mundos gelados, alguns bem grandes, ocupando uma região em forma de 

rosquinha denominada cinturão de Kuiper e deparam com objetos similares a planetas à 

deriva na escuridão do espaço interestelar. 

Essas descobertas deram início a um debate sobre o que realmente seria um 

planeta e levaram à decisão, em agosto de 2006, da União Astronômica Internacional 

(IAU, na sigla em inglês), a principal sociedade profissional de astrônomos. Segundo os 

novos critérios, um planeta é um objeto que orbita uma estrela, é grande o suficiente 

para ter forma redonda e - o que é crucial - "limpou a vizinhança próxima à sua órbita". 

Essa definição tira Plutão do rol planetário.  

A definição da IAU ainda inclui a esfericidade como critério para distinguir um 

planeta, embora estritamente falando isso seja desnecessário. O critério da limpeza 

orbital já diferencia planetas de asteroides e cometas. A definição também remove a 

necessidade de um limite superior de massa para separar planetas de estrelas e anãs-

marrons. As relativamente raras anãs-marrons que servem de companheiras de estrelas 

em órbitas próximas podem ser classificadas como planetas; diferentemente das anãs-

marrons em órbitas maiores, elas devem ter se formado do disco de acreção. 

A reavaliação dos astrônomos a respeito da natureza planetária tem raízes 

históricas profundas. Os gregos antigos reconheciam sete luzes no céu que se moviam 

contra o padrão de estrelas de fundo: o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 

Saturno. Eles as chamavam planetes, ou errantes. Note que a Terra não está na lista. 

                                                           

31 Adaptado pela autora para fins didáticos. Disponível em 

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/o_que_e_um_planeta_.html 

32 Astrofísico e Pesquisador associado Departamento de Astrofísica do Museu Americano de 

História Natural. Foi co-autor, com Ann Druyan e Carl Sagan, da série Cosmos.  
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Durante a maior parte da história humana, a Terra não era tida como planeta, mas como 

o centro - ou fundação - do Universo. Depois que Nicolau Copérnico persuadiu os 

astrônomos de sua época de que o Sol, e não a Terra, ficava no centro, eles redefiniram 

os planetas como objetos que orbitam o Sol, colocando a Terra na lista e retirando o Sol 

e a Lua. Urano foi incluído em 1781 e Netuno em 1846. 

Ceres, descoberto em 1801, foi inicialmente apresentado como o planeta perdido 

que preenchia o vão entre Marte e Júpiter. Mas os astrônomos começaram a ter dúvidas 

quando encontraram Pallas numa órbita similar, no ano seguinte. Diferentemente dos 

planetas clássicos, que os telescópios mostravam como pequenos discos, tanto Ceres 

quanto Pallas apareciam como meros pontos de luz. O astrônomo inglês William 

Herschel propôs chamá-los de "asteróides".  

Plutão tem história similar. Descoberto por Clyde Tombaugh em 1930, foi 

recebido por astrônomos como o tão esperado "Planeta X", cuja gravidade responderia 

por peculiaridades inexplicadas na órbita de Netuno. Plutão acabou sendo o menor não 

só de todos os planetas, mas também menor que sete de suas luas, incluindo a da Terra. 

Outras análises revelaram que as peculiaridades na órbita de Netuno eram ilusões. Por 

seis décadas, Plutão foi uma anomalia singular na borda exterior do sistema planetário. 

 A descoberta em 2005 de Eris (antes conhecido como 2003 UB313 ou Xena), 

um objeto do cinturão de Kuiper ainda maior que Plutão, trouxe a questão para a ordem 

do dia. Se Plutão é um planeta, então Eris também deveria ser ao lado de vários 

potenciais KBOs de grande porte; alternativamente, se Plutão não é planeta, nenhum 

outro KBO poderia ser. 

Assim, para evitar uma proliferação sem fim de planetas definiu-se que Planeta é 

o produto final da acreção de um disco ao redor de uma estrela. Essa definição se aplica 

apenas a sistemas maduros, como o nosso, em que a acreção já foi completada. Para 

sistemas mais jovens, os corpos maiores não são estritamente planetas, mas sim 

embriões planetários, e os corpos menores são denominados planetesimais. 
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Anexo 3 

Estatísticas do Sistema Solar 

 Massa (kg) 

 
Raio médio 

(m) 
Densidade 
(10³ kg/m³) 

 
distância 

média do sol 
(m) 

Período de 
Rotação 
(d=dias, 
h=hora) 

 
Ano 

(dias terrestres) 

Principais 
Componentes 
da Atmosfera 

Sol 1,989 x 
10

30 

 
 
 
 
 

6.96. 10
8 

1,410 

 
 
 
 
 
 

___ 
25-38* 

 
 
 
 
 

 
___ 

H 92,1%,  
He 7,8%,   
O 0,061%, 
C 0,030% 
N 0,0084% 
Ne 0,0076% Fe  
0,0037% 
Si  0,0031% 
Mg 0,0024%  
S 0,0015% 
Todos outros:  
0,0015% 

Mercúrio 0,33.10
24 2,44 .10

6 
5,43 5,79. 10

10 
58,5d 88 Na,He,H,O 

Vênus 4,87.10
24  

6.05. 10
6 5,25  

  10,8 . 10
11 

-243d** 225 98%CO2, 
3,5%N 

Terra 5,97.10
24 6,37. 10

6 
5,52   14;9. 10

11 
23h56m 365 78%N2, 21%O2 

Marte 0,64.10
24 3.39 . 10

6 
3,95   22,8. 10

10 
24h37m 687 95%CO2, 3%N 

Júpiter 1898.10
24   6.99. 10

7 
1,33   77,8. 10

11 
9h50m 4333 90%H, 10%He 

Saturno 568.10
24   5.82 .10

7 
0,69   143,3. 10

12 
10h14m 10759 97%H, 3%He 

Urano  
86.8.10

24 
 

2.54. 10
7
 

 
1,29 

 
  287,2.10

12 
 

-15h17m** 
 

30686 
83%H, 

15%He,CH4 

Netuno 102.10
24  

   2.46. 10
7 1,64  

  449,5. 10
12 

16h 60188 74%H, 
25%He,CH4 

*O período de rotação do Sol na fotosfera varia de aproximadamente 25 dias no equador a 38 

dias nos polos. Abaixo da zona de convecção, no interior, tudo aparentemente gira com um 

período de 27 dias. 

** Rotação Retrógrada (Sentido oposto aos demais) 

Fonte: adaptado https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/ . acesso em 20 fev 2018.  

 

 

 Para mais informações sobre os planetas do Sistema Solar consulte a página 

da NASA: Lunar and Planetary Science: 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/  

 Ver, em particular, as planilhas de fatos: Planetary fact sheets: 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html. 

 

 

 

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html


 

168 
 

 

Anexo 4 

O sistema Solar numa tira de papel 
33

 

 

Para darmos uma ideia correta das distâncias médias dos planetas ao Sol, será 

sugerido a redução das distâncias médias, dos planetas ao Sol, através de uma escala de 

10 milhões de quilômetros para cada 1 cm de papel. Teremos então: Mercúrio a 5,8 cm 

do Sol, pois sua distância média ao Sol é de 58 milhões de quilômetros; Vênus estaria a 

10,8 cm do Sol, pois sua distância média é de 108 milhões de quilômetros, e assim para 

os demais planetas.  

 

Escala de 10 milhões de quilômetros para cada 1 cm 

Dessa forma, esta atividade será desenvolvida com os alunos da seguinte 

maneira: providenciaremos tiras de papel (bobina para calculadora) já cortada, com 

largura de, aproximadamente, 7 cm e comprimento de 6m. Desenharemos uma bolinha 

(com 1 ou 2 mm de diâmetro) numa das extremidades da tira para representar o Sol, a 

partir dessa bolinha desenharemos outra a 5,8 cm para representar Mercúrio, Vênus 

estaria a 10,8 cm do Sol, a Terra fica a 15,0 cm do Sol, Marte fica a 22,8 cm, Júpiter a 

77,8 cm, Saturno a 143,0 cm, Urano a 287,0 cm, Netuno a 450,0 cm. Colocamos o 

nome do Sol e de cada planeta sobre cada bolinha. Esticamos a tira e teremos uma visão 

exata da distribuição das distâncias médias dos planetas ao Sol 

                                                           

33 Essa atividade foi extraída do site 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf  
 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf
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Anexo 5 

Trabalho em grupo 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

O que um astro precisa apresentar para ser considerado PLANETA? 

 

CRITÉRIO 

 

JUSTIFICATIVA 
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Anexo 6 

Abaixo segue um resumo do que foi estudado ao longo das aulas. Analise todas 

as informações fornecidas e elabore critérios básicos para definir planetas; justifique o 

fundamento utilizado na escolha. 

 

 Massa 
(kg) 

Raio 
(km) 

Densi-
dade 
(x10³ 
kg/m³) 

Sol 1,98.1030 695.000 1,410 
Mercúrio 3,30.1023 2.439 5,4 
Vênus 4,87.1024 6.050 5,2 
Terra 5,97.1024 6.378 5,5 
Lua 7,34.1022  1.738 3,3 
Marte 6,42.1023 3.393 3,9 
Júpiter 1,90.1027 71.492 1,3 
Saturno 5,69.1026 60.268 0,7 
Urano 8,70.1025 25.554 1,3 
Netuno 1,03.1023 24.769 1,6 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

Todos os planetas possuem Lua, com 

exceção de Mercúrio e Vênus. 

 

O Sol é a única estrela presente no 

Sistema Solar e sua massa representa 

cerca de 99% do Sistema Solar.  

Vênus possui sua temperatura média mais 

alta que Mercúrio está mais próximo do 

Sol.  

O planeta que apresenta maior quantidade de satélites 

é Júpiter (63 satélites naturais); também é 

considerado o maior planeta do sistema Solar. A massa de Júpiter é duas vezes e meia que 

a massa de todos os demais planetas do 

Sistema Solar. 

Saturno possui cerca de 62 satélites confirmados, 

sendo Titã, o maior de todos. Titã é o único satélite 

do Sistema Solar a possuir considerável atmosfera 

de hidrogênio e Hidrocarbonetos. 

Neturno está a 4,5 bilhões de quilômetros 

do Sol e completa uma órbita em torno 

dessa estrela a cada 165 anos. 

Em agosto de 2006 a UAI delibera que "planetas" e outros corpos em nosso Sistema Solar serão 

classificados em três distintas categorias, a seguir definidas:  

Um planeta é um corpo celeste que tenha "limpado" a região em torno de sua órbita. 

Um acréscimo para essa interpretação é que ¨limpar a vizinhança¨ não significa que não possa existir 

outros objetos na região, mas que este corpo seja totalmente dominante na sua região, ou seja, que 

tenha limpado a área em seu entorno, por acresção ou colisão.  
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Anexo 7 

Trabalho em grupo 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

Aluno_________________________________________________________________ 

Familiarizando-se com o Sistema Solar 

(a) Compare o Sol com os demais corpos do sistema solar em termos de tamanho, 

ou seja, em termos do raio (calcule a razão entre os raios do Sol e dos planetas)  

(b) Identifique o planeta mais próximo e o mais distante do Sol; expresse e compare 

essas distâncias. 

(c) Expresse a distância ao Sol dos planetas do Sistema Solar em termos da 

distância da Terra ao Sol; essa distância é tomada como definição da unidade 

astronômica (u.a.) e vale exatamente 1 u. a. = 149 597 870 700 m  

(d) Identifique o planeta de menor massa e o de maior massa e expresse suas massas 

em unidades da massa da Terra; compare as massas dos três à massa do Sol. 

(e) Identifique o menor e o maior período de rotação entre os planetas e compare-os 

ao período de rotação da Terra; 

(f) Liste os planetas em ordem crescente de densidade. 

(g) Quantos anos terrestres duram os anos de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno? 

(h) Quantos meses terrestres duram os anos de Mercúrio, Vênus e Marte?  

(i) Modele a Terra como uma esfera e calcule sua densidade. Compare com o valor 

medido disponibilizado na tabela. [Pista: densidade = massa/volume; volume de 

uma esfera de raio R: V = (4π/3) R
3
] 

(j) Tomando o raio médio da órbita de um planeta como sua distância média ao Sol, 

calcule o tempo de viagem da luz (à velocidade c = 3,00 x 10
8
 m/s) do Sol até 

cada um dos planetas do Sistema Solar.  

(k) Expresse o diâmetro do Sistema Solar em ano-luz (Um ano-luz é a distância 

percorrida pela luz no intervalo de tempo igual a um ano).  
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(l) A maior unidade de distâncias astronômicas é chamada de parsec (da junção das 

sílabas de parallax e arcsecond). A definição atual do parsec (símbolo: pc), 

estabelecida em Agosto de 2015 pela IAU – International Astronomical Union – 

é: 1 pc = (680 000 / π) u. a., isto é, 1 pc = 3.085 677 581 491 37 × 10
16

 metros; 

ela se baseia na definição exata da u.a. para o S.I. referida no ítem (c) acima. 

Expresse o parsec em u.a. e em ano-luz.  

(m)  Expresse a massa do Sol em unidades da massa de Júpiter e a massa de Júpiter 

em unidades da massa da Terra. 

(n)  Aprofundamento (opcional ou extra-classe): Pesquise como é construída a 

unidade parsec, que utiliza o conceito de paralaxe. Você pode consultar  

Müller, Saraiva & Kepler (da UFRGS) em 

https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/n29_Muller/aula2/aula2a.pdf ; ou Rui Jorge 

Agostinho (da Universidade de Lisboa) em “Distância em Astronomia”: 

http://mail01.oal.ul.pt/~ruiag/distancia.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/n29_Muller/aula2/aula2a.pdf
http://mail01.oal.ul.pt/~ruiag/distancia.html
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Fonte imagem: ESA/ NASA 

 

 

Esta é a segunda sequência de ensino do curso de astronomia visando realçar as 

descobertas de exoplanetas. Nela tentaremos responder a seguinte pergunta: Que tipo de 

estrela é capaz de manter um planeta, tal como a Terra? Para isso, abordaremos o 

conceito de estrelas e o seu processo de formação e evolução. Também analisaremos as 

formas de classificação das estrelas (diagrama HR) e mostraremos a relação entre 

temperatura e o espectro emitido por uma estrela utilizando a teoria de Planck da 

radiação do corpo negro. Dessa forma, o tempo de aula será utilizado para: 

 Compreender a natureza das estrelas a sua formação e as fases da 

evolução; 

 Analisar as formas de classificação das estrelas (diagrama HR); 

 Associar o tipo espectral de uma estrela com a sua temperatura; 

 

 

 

 Radiação de Corpo Negro 

 A natureza quântica das radiações eletromagnéticas 

 Cores e brilhos das estrelas 

 Diagrama HR. 

 

 

Sequência de Ensino – SE#02: O Sol, outras estrelas, outros mundos.  

 

1.1 VISÃO GERAL 

 

1.2 CONTEÚDOS CONTEMPLADOS 
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 Lousa e giz 

 Computador 

 Retroprojetor 

 Internet 

 Cartolina (cor branca) 

 Giz de cera 

 Régua (30cm) 

 

 

 

    

Quadro 1.1: Roteiro sugerido para implementação da SE N° 02 

ATIVIDADE TEMPO 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 50 minutos 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 100 minutos 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 50 minutos 

  Esta sequência de atividades é proposta por Delizoicov & Angotti (1991)  

 

 

 

 O professor deverá iniciar a aula perguntado aos alunos o que foi estudado na 

aula 01. Em seguida revisar os principais pontos discutidos na aula trazendo à tona 

alguns conceitos importantes, tais como o conceito de planeta, quais os requisitos 

básicos para sua identidade, relembrar o que é o sistema solar, evidenciando as 

características gerais dos planetas que os compõem e sua presença no Universo. Em 

seguida o professor deverá projetar uma imagem
34

 (Anexo 1) no quadro e fazendo os 

seguintes questionamentos aos alunos:  

                                                           

34 A referida imagem projetada no quadro pelo professor faz parte de um registro realizado pelo fotógrafo 

Alexandre Modesto do céu próximo à cidade de Currais Novos (RN). Ele conseguiu captar a Via Láctea 

1.3 MATERIAIS E RECURSOS  

 

1.4 CRONOGRAMA 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 
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Ao olhar essa imagem do céu em uma noite límpida, sem nuvens, sem lua e sem a 

poluição luminosa das grandes cidades, é possível ver inúmeros pontinhos luminosos. 

O que são esses pontinhos? Será que poderíamos considerar esses pontinhos luminosos 

no Céu como sendo o mesmo tipo de objeto?  

O professor deve solicitar que os alunos expliquem a natureza desses objetos.  

Os pontinhos luminosos apresentam alguma diferença entre eles? 

O professor poderá anotar no quadro as palavras chaves ditas pelos alunos para 

classificar os pontinhos vistos na imagem. Além disso, deve ir direcionando a discussão 

fazendo com que os alunos possam identificar que os pontinhos piscando no céu tratam-

se de estrelas. A partir das respostas dos alunos, o professor deve fazer outros 

questionamentos, como, por exemplo, sobre a natureza das estrelas. O que é uma 

estrela? Por que estrelas distintas apresentam diferentes cores (quais cores você 

consegue observar?) e diferentes brilhos (como descrever?)? Como elas surgem e se 

desenvolvem? 

 

 

 

 

Após o momento inicial, o professor descreverá a natureza das estrelas o que são 

e de que são formadas. Em seguida, apresenta aos alunos um vídeo intitulado: Viagem 

pelo universo: a vida de uma estrela, e solicitará que os alunos prestem muita atenção 

durante a exibição do vídeo e que anotem as possíveis dúvidas que poderão surgir. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v0s5J4U8L9s  

O vídeo tem duração de 10min 3s e aborda o ciclo de vida das estrelas, como 

elas nascem, sua atividade de fusão e síntese de elementos químicos, sua evolução e os 

processos de morte das estrelas.  

Após a exibição do vídeo o professor deverá fazer algumas considerações em 

relação ao ciclo evolutivo das estrelas, mostrar uma imagem da evolução estelar (anexo 

                                                                                                                                                                          

(galáxia espiral da qual o Sistema Solar e a Terra fazem parte) a 12 quilômetros de Currais Novos, e a 6 

km da Comunidade Negros do Riacho, comunidade negra rural do sertão do Seridó potiguar. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0s5J4U8L9s
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2), bem como uma simulação da evolução de uma estrela como o Sol, que passa para a 

fase de gigante, supergigante, ejeta uma nebulosa planetária e transforma-se em 

uma anã branca (Anexo 3). Em seguida o professor deverá explicar que a luminosidade 

e a temperatura de superfície de uma estrela são as duas propriedades observacionais 

mais importantes e estão relacionadas a sua massa na formação e que esse ciclo pode ser 

representado por um diagrama (Anexo 4) para explicar que no momento da formação 

estelar, o astro já possui uma posição definida do diagrama H-R, a Sequência 

Principal, e nas etapas finais da evolução, elas migram para outras posições no 

diagrama: as regiões das gigantes, supergigantes, anãs brancas e anãs vermelhas, ou 

seja o professor deve apresentar a classificação das estrelas conforme a sua posição no 

diagrama HR (luminosidade versus temperatura superficial). Nesse diagrama, foi 

adotada a convenção de que a temperatura cresce da direita para a esquerda, e a 

luminosidade de baixo para cima.  Ainda sobre o diagrama H-R o professor deverá 

projetar uma imagem (Anexo 5) ilustrando os tamanhos relativos de quatro estrelas que 

estão na sequência principal, onde o tipo espectral, a massa (em MSol) e o raio (em RSol) 

da estrela são indicados, apresentar as características de cada estrela: Spicia  (é uma 

estrela com temperatura superficial de aproximadamente 20 000 K, o que lhe confere 

uma cor branco-azulada. Sua massa inferida é onze vezes maior que a do Sol (11 MSol), 

seu raio aproximadamente 10 vezes maior que o do Sol e sua luminosidade mais de 

1000 vezes maior que a do Sol. Seu tempo de vida na SP é da ordem de 10 milhões de 

anos), Sirius (a estrela mais brilhante do céu noturno, é uma estrela com temperatura 

superficial de aproximadamente 10 000 K, e sua cor é esbranquiçada. Tem o dobro da 

massa do Sol e tem um tempo de vida 10 vezes menor) , o Sol ( uma estrela mediana, 

sua temperatura superficial é da ordem de 5500 K, daí sua cor é amarelada. A massa do 

Sol, que é a unidade de medida de massas das estrelas e das galáxias, é de 2x10
30

 kg e 

seu raio é de 680 000 km. O Sol vai viver 10 bilhões de anos na SP e Próxima Centauri 

(a companheira mais fraca do sistema estelar triplo de Alfa Centauri, está entre as 

menores estrelas da SP. É uma estrelinha vermelha, com temperatura superficial em 

torno de 3 000 K. Sua massa é 1 décimo da massa do Sol, mas viverá muito mais do que 

ele: ficará 1 trilhão de anos na SP). Ainda por meio da imagem, evidenciar que quanto 

maior a massa, mais quente, mais azul e mais luminosa será a estrela, menor será o seu 

tempo de vida. Além disso, deverá mencionar e apresentar uma imagem sobre a 

classificação espectral das estrelas em termos da temperatura superficial (anexo 6). 
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Após essa explicação o professor deverá fazer o seguinte questionamento aos 

alunos:  

Vocês perceberam que, desde a primeira imagem projetada no quadro, bem 

como no gráfico H-R, quanto na exibição do vídeo, as estrelas apresentaram cores e 

brilhos diferentes? Quais cores vocês conseguiram observar? O que essas cores 

significam? 

A partir desses questionamentos, o professor deverá relacionar a cor das estrelas 

(considerando-a como um corpo negro). O professor deverá então expressar o conceito 

de corpo negro como sendo um objeto que absorve toda a luz que incide sobre ele, sem 

refletir nada da radiação (Oliveira Filho; Saraiva, 2013). Este conceito é importante, 

uma vez que, o professor está considerando a estrela como um corpo negro. Feito isso o 

professor deve apresentar a teoria de Planck da radiação de corpo negro em termos de 

potência espectral.  

)1(

²2

5 


kt

hc

e

hc

d

dR





    

 

 

Esta lei expressa como é a distribuição da densidade de energia de um corpo, a 

uma dada temperatura, em função do comprimento de onda (poderia ser em termos da 

frequência). Nessa equação, temos em unidades do sistema internacional:   = constante 

de Planck = 6,63 x 10
34 

J.s; c = velocidade da luz no vácuo = 3 x 10
8 

m.s
-1

;
 
k = constante 

de Boltzmann = 1,38 x 10
23

 J.K
-1 

e   
= comprimento de onda, medido em m. 

Todos os objetos a uma temperatura   emitem e absorvem radiação 

continuamente. A taxa de absorção se iguala à de emissão, resultando em equilíbrio 

térmico. Para um corpo negro, o espectro de potência por unidade de área e por unidade 

de comprimento de onda é universal, dependente somente da temperatura do objeto. A 

cor está relacionada à temperatura da superfície da estrela e seu tamanho ao seu brilho.  

Em seguida, o professor utilizará um Simulador (Anexo 7) para relacionar a cor 

das estrelas com a sua temperatura, a partir da Teoria da Radiação do Corpo Negro.  
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O intuito é mostrar como se dá a dependência das intensidades de radiação 

emitidas por um sólido aquecido em função de sua temperatura.  Na utilização do 

simulador o professor reproduzirá duas situações: 

Situação 1 

A primeira situação a ser simulada pode ser a curva de emissão do Sol, à 

temperatura de 5.000 K. Pela observação direta da simulação o aluno deve chegar a 

algumas conclusões em relação ao pico de emissão do Sol. 

O professor deve fazer os seguintes questionamentos: O que aconteceu com o 

espectro de corpo negro à medida que aumentou a temperatura? O que aconteceu com a 

forma da curva e seu pico (altura e localização)? 

Situação 2 

A segunda situação a ser simulada é calibrar a temperatura de 3.000 K, sendo 

que esta é praticamente a temperatura das lâmpadas de filamento incandescente. O 

aluno deve perceber claramente a curva se deslocando para a região do infravermelho.  

Mais uma vez o professor deve ir questionando os educandos. O que acontece 

com o espectro de corpo negro à medida que você diminui a temperatura? 

Os alunos deverão chegar à conclusão que quanto maior a temperatura, maior a 

intensidade da radiação e menor o comprimento de onda em que ocorre o pico da 

intensidade. Essa relação entre o comprimento de onda em que ocorre o pico da 

intensidade (      ) e a temperatura é dada pela Lei de Wien: 

 

    = 
           

 
  

onde      é o comprimento de onda maximante (aquele que corresponde ao pico da 

distribuição espectral) em metro, T é a temperatura absoluta em kelvin da superfície e 

            é a constante de Wien. Para enfatizar essa relação o professor deverá 

projetar uma imagem do espectro eletromagnético (Anexo 8). 

 Em relação ao brilho das estrelas, o professor deverá fazer um regaste sobre a 

atividade de aquecimento e evidenciar que na foto inicial, algumas estrelas são mais 

brilhantes que outras. Em seguida deve explicar que, como elas estão a diferentes 

distâncias, não podemos saber quais delas aparentam ser mais luminosas. A 

Luminosidade L de uma estrela é a quantidade de energia emitida por essa estrela em 

http://astro.if.ufrgs.br/rad/rad/rad.htm#wien
http://astro.if.ufrgs.br/rad/rad/rad.htm#wien
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cada unidade de tempo. O Sol, por exemplo, emite 3,8.10²⁶ J/s (Joule por segundo), ou 

3,8.10²⁶ W. O brilho da estrela depende de duas variáveis: A luminosidade e a distância 

que se encontra em relação ao seu observador.  Assim, a uma determinada distância d 

da estrela, a energia que atravessa a unidade de área em cada unidade de tempo é dada 

por: 

  
 

    
 

 A partir dessa equação, o professor deverá calcular o brilho aparente do Sol 

para um observador localizado na Terra.  

 

 

 

 

 

Neste momento, o professor irá solicitar os alunos formem grupos (3 a 5 alunos) 

e propor uma atividade de construção do diagrama de H-R utilizando um simulador.   

Link: http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/ 

Neste simulador o aluno terá a oportunidade de explorar o Diagrama H-R 

variando o raio de a temperatura efetiva das estrelas. Visualizando para cada caso 

indicado na tabela (Anexo 6), a posição que a estrela assume dentro desse diagrama. 

Após essa atividade, o professor deverá fornecer um conjunto de questões 

(Anexo 9) para que os alunos possam aplicar o seu conhecimento de acordo com o que 

foi estudado durante a aula. As questões deverão ser respondidas em grupos (o mesmo 

grupo da Sequência 1) e deverão ser entregues ao professor para fins de avaliação. 

 

 

 

O processo avaliativo de que trata esta sequência dar-se-á de forma contínua e 

por meio das atividades de construção do diagrama de H-R utilizando um simulador e 

das questões disponível no anexo 9, ambas desenvolvidas durante a aplicação do 

conhecimento.  

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

1.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1.6 ATENDIMENTO AOS PADRÕES CURRICULARES 

 

http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/
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PCN+ - ENSINO MÉDIO 

 As competências gerais no aprendizado das Ciências da Natureza e da 

Matemática 

Devem ser promovidas pelo conjunto das disciplinas desta área respeitando a 

diversidade das ciências, dando realidade e unidade promovidos em comum, ou de 

forma convergente, pela Biologia, pela Física, pela Química e pela Matemática, a um só 

tempo propiciando ao aluno a elaboração de abstrações mais amplas. 

- Representação e Comunicação  

Reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos e 

nomenclatura da linguagem científica. 

Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas.  

- Investigação e compreensão 

Medidas, quantificações, grandezas e escalas. 

Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e 

utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados. 

Compreender a necessidade e fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de 

construir gráficos ou representações. 

- Modelos explicativos e representativos 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos 

ou sistemas naturais ou tecnológicos. 

 As competências em Física 

Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a 

constituição do Universo. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 
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H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 

discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas 

da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, 

interpolação e interpretação. 

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 

H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 

construção de argumentos 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou 

tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria 

em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações 

biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 

 

 

 

AQUINO, Danilo Olimpio de. Estrelas - o universo além do sistema solar: uma 

proposta de inserção de astronomia na educação básica a partir da formação inicial de 

professores. 226f.: il. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática. Natal, 2018. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PCN+ Ensino Médio. Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 2002. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Matriz de referência para o Enem 2009. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, 2009. 
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Anexo 1 

 

Fonte: https://curiozzzo.com/2017/08/01/fotografo-consegue-um-registro-

impressionante-do-ceu-proximo-a-currais-novos-rn/ 
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Anexo 2 

 

Estágio da evolução estelar 

Fonte: http://principiosdaastronomia.blogspot.com/2012/12/evolucao-estelar.html 

 

Anexo 3 

 

Simulação da evolução de uma estrela como o Sol, que passa para a fase de gigante, 

supergigante, ejeta uma nebulosa planetária e transforma-se em uma anã branca. 

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm 

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node14.htm


 

184 
 

 

 

Anexo 4 
 

 
 

Diagrama H-R ( luminosidade em função da temperatura). Onde a temperatura da estrela está 

intimamente relacionada a sua colação.  

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_diahr.htm  

 

 

Anexo 5 
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Tamanhos relativos de quatro estrelas que estão na sequência principal. Onde tipo 

espectral, a massa (em MSol) e o raio (em RSol) da estrela são indicados. 

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/~fatima/fis2010/Aula18-132.pdf 

 

Anexo 6 

 

 
Tipo espectral e sua respectiva coloração 

Fonte: http://pt.nextews.com/25881f16/ 

 

Anexo 7 

 Simulador do PHET Colorado 

 
Simulador que relaciona a cor das estrelas com a sua temperatura  

(Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum ; Acesso em: 

22/out/2017) 

http://pt.nextews.com/25881f16/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum
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Anexo 8 

 

 

 
Espectro eletromagnético com o espectro de luz visível indicado 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica#/media/File:E

M_spectrum_pt.svg 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

Construindo o Diagrama HR em uma cartolina 

 

Esta atividade foi adaptada da atividade “CONSTRUINDO O DIAGRAMA HR 

COM MASSA DE MODELAR” do produto educacional
35

 do autor Danilo Olimpo de 

Aquino e orientador Ciclamio Leite Barreto.  

 

 

O professor deverá começar distribuindo, para cada grupo, 1 cartolina, giz de 

cera nas cores (azul, laranja, amarelo, vermelho, creme) e 1 régua (30 cm) e uma tabela 

                                                           

35 AQUINO, Danilo Olimpio de. Estrelas - o universo além do sistema solar: uma proposta de inserção de 

astronomia na educação básica a partir da formação inicial de professores. 226f.: il. Dissertação 

(mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Natal, 2018. 
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impressa contendo alguns valores tais como: luminosidade, temperatura, classe 

espectral e cor da estrela. Segue abaixo a tabela. 

 

      TABELA 1: Características das estrelas 

 
 

Percebe-se que a tabela não está totalmente preenchida (classe espectral, cor).  

Para que os alunos possam preencher esses campos será utilizado um simulador cujo 

link é http://www.das.inpe.br/simuladores/diagrama-hr/.  

Neste simulador o aluno terá a oportunidade de explorar o Diagrama H-R 

variando a luminosidade e a temperatura efetiva das estrelas. Para isso, o aluno deverá, 

para cada caso descrito na tabela, 
36

visualizar a posição que a estrela assume dentro 

desse diagrama e visualizar a cor que a estrela assume. O professor deverá projetar no 

quadro ou fornecer de forma impressa aos alunos o tipo espectral da estrela (Anexo 5) e sua 

respectiva coloração para auxiliar os alunos em relação a classe espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36 Vale ressaltar que, no campo luminosidade os alunos não poderão escrever os números em 

notação cientifica, como está na tabela e sim em números reais. 
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Anexo 10 

 

Atividade em Grupo 

 

Aluno________________________________________________________________ 

Aluno________________________________________________________________ 

Aluno________________________________________________________________ 

Aluno________________________________________________________________ 

Aluno________________________________________________________________ 

 

 

1. De acordo com o que foi estudado durante as aulas, observe a figura baixo e responda 

perguntas. 

 

Fonte: http://www.prof2000.pt/users/angelof/af16/ts_estrelas/bigest47.htm 

 

a. A figura acima mostra o espectro característico de uma estrela. Nesta perspectiva, 

analise e responda em qual faixa do espectro eletromagnético predomina a radiação 

emitida por esta estrela? Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b.  Qual a cor na faixa visível do espectro que esta estrela é vista da Terra? Justifique. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2. Considere duas estrelas possuindo tamanhos iguais estando à mesma distância da 

Terra. Uma tem temperatura superficial de 5.900 K e a outra tem temperatura 

superficial de 2.700 K. 

a) Qual apresenta a tonalidade mais avermelhada? Qual apresenta a cor mais 

azulada? Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) Qual é a mais brilhante? Justifique a sua resposta. 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Em que parte do diagrama H-R as estrelas permanecem por mais tempo? Justifique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Localize as estrelas a seguir no diagrama H-R e complete a tabela com o estágio 

evolutivo de cada uma delas. 

 

Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node2.htm 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node2.htm


 

190 
 

 

 

 

 

 

ESTRELAS DENOMINAÇÃO COR 

Próxima Centauri   

Spica   

Betelgeuse   

Procyon B   

Rigel    

Estrela de Barnard   

Alpha Centauri   

Sol   

Deneb   

Eridani B   

 

 

2. Ainda de acordo com o diagrama H-R analise: 
  
 

I. Quais são as estrelas mais frias? 

II. Quais são as estrelas mais quentes? 

III. Qual/quais são as maiores estrelas? 

IV. Qual/quais são as menores estrelas? 

V. Quais são as mais parecidas com o Sol? 
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Imagem artística mostrando o planeta Proxima b orbitando ao redor da estrela anã vermelha Proxima 

Centauri, vizinha mais próxima do Sol, e ao fundo o sistema binário Alpha Centauri em segundo plano.  

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Proxima_Centauri_b. Acesso em 26 de Nov. 2017. 

 

 

 

Esta é a terceira sequência de ensino do curso de extensão em astronomia 

visando realçar as descobertas de exoplanetas. Nela será abordado o conceito de 

exoplanetas e quais são os principais métodos para detectá-los. Também iremos 

averiguar as características, bem como a quantidade de exoplanetas detectados 

atualmente e analisar os dados concernentes à recente descoberta de um exoplaneta 

(Proxima b) em órbita da estrela mais próxima ao Sol, a Proxima Centauri. Dessa 

forma, o tempo de aula será utilizado para: 

 Definir um exoplaneta; 

 Classificar um exoplaneta de acordo com suas propriedades; 

 Identificar as propriedades essenciais que diferenciam um exoplaneta dos 

planetas do Sistema Solar; 

 Conhecer os principais métodos de detecção de exoplanetas; 

 Atualizar a quantidade de exoplanetas já detectados e averiguar suas 

características; 

Sequência de Ensino – SE#03: Exoplanetas: Mundos totalmente novos 

 

1.1 VISÃO GERAL 
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 Analisar os dados concernentes à recente descoberta de um exoplaneta (Proxima 

b) em órbita da sua estrela Proxima Centauri.  

 

 

 

 O conceito de exoplaneta; 

 Principais métodos de detecção de exoplanetas: (i) Velocidade Radial (Efeito 

Doppler); (ii) Astrometria; (iii) Microlentes gravitacionais; (iv) Trânsito 

planetário.  

 

 

 

 Lousa e giz 

 Computador 

 Retroprojetor 

 Caixa de som 

 Texto de apoio “A uma estrela acima, um planeta que poderia ser outra 

Terra” – Outra Terra pode estar orbitando justo a estrela primeira vizinha do Sol. 

 

 

 
   Quadro 4.1: Roteiro sugerido para implementação da SE#04 

ATIVIDADE TEMPO 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 50 minutos 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 100 minutos 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 50 minutos 

Esta sequência de atividades é proposta por Delizoicov & Angotti (1991) 

 

 

 

 Esta atividade será iniciada com o professor trazendo à tona recortes de 

algumas reportagens recentes referente às descobertas de exoplanetas (Anexo 1). Após 

1.2 CONTEÚDOS CONTEMPLADOS 

 

1.3 MATERIAIS E RECURSOS  

 

1.4 CRONOGRAMA 

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 
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projetar no quadro as reportagens, o professor deverá fazer os seguintes 

questionamentos. Observem esses recortes e vejam o que eles apresentam em comum. O 

professor deverá elencar no quadro as principais palavras chaves destacas pelos alunos. 

A partir da fala dos alunos, o professor deverá instigá-los a discussões e fazer outros 

questionamentos: Alguém já ouviu falar em exoplanetas? Então, o que é um 

exoplaneta?  

 

 

 

 

Neste momento, o professor deverá fazer a apresentação de forma expositiva 

utilizando o projetor multimídia o conceito de exoplaneta, como sendo: um planeta 

localizado fora do sistema solar, ou seja, que não gira em torno do nosso sol 

(Nascimento, 2008).  

O professor deverá trazer a tona algumas reflexões referente a esse conceito: 

Então, tudo o que gira em torno de uma estrela é um planeta? Existem muitos sistemas 

em que uma estrela gira em torno de outra estrela, ou até mesmo várias estrelas que 

giram juntas. Então, quando descobrimos um objeto que gira em torno de uma estrela, 

é uma estrela ou um planeta? 

O professor deverá apresentar aos alunos as duas maneiras de definir (exo) 

planetas: (i) Papel da energia nuclear interna; Um planeta como sendo um corpo sem 

energia nuclear interna (contrário da estrela); Uma vez que, as reações termonucleares 

só podem ser iniciadas para uma massa maior que cerca de 13 vezes a massa de Júpiter; 

Os planetas produzem menos de 13 massas de Júpiter e anões marrons entre 13 e 78 

massas de Júpiter; (ii) Cenário de Treinamento (a forma como eles são formados) 

Uma estrela é formada pelo colapso de uma nuvem de gás interestelar composta 

essencialmente de hidrogênio e hélio. Já o planeta é criado pela condensação de 

partículas de rocha e gelo, em um disco orbitando uma estrela. Isso dá planetas 

terrestres. Para alguns desses objetos, gás (hidrogênio e hélio) será adicionado a esse 

núcleo sólido para formar planetas gasosos.  

Além de apresentar as duas maneiras de definir o exoplaneta o professor deverá 

atentar os alunos para duas informações importantes: (i) Ainda não existe uma definição 

rigorosa de exoplanetas; (ii) O banco de dados exoplanet.eu escolheu considerar / 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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contar como objetos de planetas com menos de 30 massas de Júpiter. O limite foi 

estendido em 2015 para objetos de massa inferior a 60 massas de Júpiter. 

Em seguida o professor deverá fazer uma retrospectiva histórica de quando foi 

descoberto o primeiro exoplaneta até os dias atuais e apresentar quais os foram os tipos 

de exoplanetas encontrados até o momento, assim como a quantidade de exoplanetas 

detectados de acordo com cada tipo
37

: Como neturno, gigantes gasosos, terrestres e 

superterras.  

Após apresentar os tipos de exoplanetas, o professor deverá fazer o seguinte 

questionamento:  

Como são classificados os exoplanetas?  

Duas propriedades particularmente importantes a considerar são a massa e 

a temperatura da superfície. Em relação a nomenclatura dos exoplanetas é importante 

evidenciar que O nome de um exoplaneta é composto pelo nome da estrela , em torno 

daquela que ele orbita (a estrela mãe) , seguido de uma letra minúscula,  dando a ordem 

de descoberta do planeta no sistema planetário começando por b, c para o próximo, etc. 

Dando como exemplo Proxima b é o primeiro planeta descoberto em torno da estrela 

Proxima Centauri.  

O professor deverá fazer o seguinte questionamento aos alunos: Onde estão 

situados os exoplanetas? A partir desse questionamento, o professor deverá evidenciar 

que as estrelas em torno das quais orbitam estes planetas ou estrelas-hospedeiras estão 

uniformemente distribuídas pelo céu, as encontramos em todas as constelações.  

Com o auxílio do mapa celeste (Anexo 3) disponível em: 

http://exoplanetes.esep.pro/esep_outils/cartes/ciel2D.html?lang=fr o professor 

também deverá mostrar aos alunos aonde estão situados os exoplanetas no plano do céu. 

Cabe ao professor fazer o seguinte questionamento:  

Os exoplanetas vistos nessa imagem são de estrelas que estão dentro ou fora da 

nossa galáxia? 

O professor deverá evidenciar então, que os exoplanetas até então vistos nessa 

imagem orbitam estrelas que integram nossa galáxia ainda restritas a uma região 

próxima ao Sol. Apesar disso, No entanto, recentemente astrofísicos da Universidade de 

Oklahoma conseguiram, pela primeira vez, coletar evidências de planetas 

                                                           

37 Para isso o professor deverá consultar o site da NASA https://exoplanets.nasa.gov.  

https://exoplanets.nasa.gov/
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extragalácticos. Esses objetos, cerca de 2 000 deles, encontrados em galáxia outra que 

não a Via Láctea, a 3,8 bilhões de anos-luz de distância, apresentam massas que variam 

da massa Lua até a massa de Júpiter
38

. 

Em seguida, o professor deverá lançar mão da seguinte pergunta aos alunos:  

Por que os cientistas estão em busca de exoplanetas?  

O professor deverá ouvir atentamente a opinião dos alunos e explicar as 

principais motivações pela busca de planetas extrassolares.  

Ainda utilizando a imagem do mapa celeste, o professor irá fazer o seguinte 

questionamento aos alunos:  

Como os cientistas conseguem detectar os exoplanetas no plano do céu, uma vez 

que não são realmente capazes de ver o planeta.  

O professor deverá ouvir a opinião dos alunos referente a esse questionamento e 

em seguida explicar sobre a existência de vários métodos de detecção e que esses estão 

divididos em duas categorias de detecção: o direto e o indireto. Direto: Imagem. O 

Indireto: Velocidade Radial, Trânsito planetário, Variações de tempo do eclipse, 

Microlente gravitacional, Modulação de brilho orbital, pulsar timing, transit timing 

variations e Astrometria. O professor poderá apresentar um gráfico do número de 

exoplanetas detectados por ano
39

. O professor deverá evidenciar os métodos que 

obtiveram maior número de exoplanetas detectados.  

Apesar de existir outros métodos, o professor deverá explicar os alunos que, 

apesar de existir vários métodos para detectar exoplanetas, dará uma ênfase maior nos 

métodos: imagem, Velocidade radial, Trânsito planetário, Microlentes ou lentes 

gravitacionais.  Apresentando os benefícios e desvantagens de cada um. 

Para o método Velocidade Radial o professor deverá mostrar a simulação abaixo 

Simulador 1: Simulação da velocidade radial do exoplaneta  

                                                           

38 http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa5fb/meta; 

39
O gráfico encontra-se disponível em:  

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/exoplanetplots/exo_dischist_cumulative.png 

http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aaa5fb/meta
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Fonte: http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-

fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/89-vitesses-radiales-fr Acesso em 10 de 

outubro 2018.  

 Em relação ao método trânsito planetário o professor deverá fazer o uso do 

simulador que encontra-se abaixo para como forma de demonstrar o método. 

Simulador 2: Simulação método Trânsito exoplanetas 

 

Fonte: http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-

fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/91-transits-planetaires-fr . Acesso em 10 de out  

2017.  

 Em relação ao método microlentes ou lentes gravitacionais o professor deverá 

uma animação que encontra-se no link: https://exoplanets.nasa.gov/5-ways-to-find-a-

planet/index.html#/4 

Para fornecer subsídios para a discussão e para aprofundar o conhecimento 

necessário para os alunos responderem às questões propostas na Problematização Inicial 

(PI), a sala será dividida em pequenos grupos (3 a 5 alunos), para motivar os diálogos e 

http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/89-vitesses-radiales-fr
http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/89-vitesses-radiales-fr
http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/91-transits-planetaires-fr
http://exoplanetes.esep.pro/index.php/cours-fr/methodes-de-detection-des-exoplanetes-fr/41-cours/comment-detecter-les-exoplanetes/91-transits-planetaires-fr
https://exoplanets.nasa.gov/5-ways-to-find-a-planet/index.html
https://exoplanets.nasa.gov/5-ways-to-find-a-planet/index.html
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as trocas de significados entre os estudantes. Em seguida será entregue a cada membro 

dos grupos o texto jornalístico de divulgação científica extraído do The New York 

Times “One Star Over, a Planet That Might Be Another Earth” (Anexo 2) onde os 

alunos deverão ler individualmente o texto. 

Em seguida será feito uma discussão envolvendo todos os grupos (toda a turma). 

O professor coordenará uma discussão coletiva do artigo embasado no roteiro de 

questões (Apêndice A). 

Após isso, o professor evidenciar o seguinte trecho do texto: Um astrônomo 

comparou essa estrela a um sinal de neon piscando. "Eu sou a estrela mais próxima, e 

tenho um planeta potencialmente habitável!", disse R. Paul Butler, astrônomo do 

Instituto Carnegie para a Ciência e um membro da equipe que fez a descoberta. 

De acordo com o trecho, o professor deverá fazer o seguinte questionamento aos 

alunos:  

O que é zona habitável? O que faz um planeta ser habitável?  

Em seguida o professor deverá explicar o que é a zona habitável e mostrar uma 

imagem (Anexo 4 – Conceito de Zona Habitável) para explicar onde fica localizada a 

zona habitável. O professor poderá mostrar que Marte e Vênus também estão na Zona 

habitável do Sol, mas por outros motivos, no entanto, não existe nesses planetas 

possibilidade de vida igual a nossa. 

Depois deve apresentar outra imagem (Anexo 5), onde o planeta Proxima b é 

mais próxima à estrela Proxima Centauri do que Mercúrio em relação ao Sol. 

O professor deve ainda projetar uma representações artísticas dos 10 melhores 

mundos potencialmente habitáveis no Catálogo de Exoplanetas Habitáveis, agora 

incluindo Proxima b. Terra, Marte, Júpiter e Netuno em escala (Anexo 6).  

Com a finalidade de que o aluno compare o tamanho da estrela anã vermelha 

Proxima Centauri e seu planeta Proxima b com alguns corpos do sistema solar, 

incluindo a Terra, Júpiter, Saturno e do Sol, o professor deverá projetar no quadro uma 

imagem (Anexo 7). Ainda sobre o planeta proxima b o professoor deverá projetar uma 

imagem (Anexo 8) que compara um pôr do sol na Terra e em Proxima b, onde a estrela 

anã vermelha Proxima Centauri apareceria quase três vezes maior do que o Sol em um 

céu avermelhado e mais escuro. 

Por fim, o professor deverá apresentar um vídeo referente à descoberta 

mencionada no texto. Este vídeo foi publicado em 24 de Agosto de 2016 e está 

disponível no YouTube em https://youtube/lysJduOqads; o professor deverá esclarecer 

https://youtube/lysJduOqads
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possíveis dúvidas dos alunos sobre essa descoberta. Conclui-se assim o segundo 

momento. 

 

 

 

Encerrada a explanação, o professor deverá retornar às questões iniciais com a 

finalidade de aplicar o conhecimento sistematizado no momento anterior e apresentar 

outras questões para provocar novas situações em que o educando pode aplicar esses 

conhecimentos.  

Para responder a essas questões (Apêndice B), os alunos deverão estar no 

mesmo grupo do início da aula e ao concluir a atividade deverão entregar as respostas 

ao professor para fins de avaliação.  

 

 

 

O processo avaliativo do qual trata esta sequência dar-se-á de forma contínua, 

contemplando todas as atividades em que está previsto o envolvimento dos alunos e 

alunas, especialmente por meio da atividade desenvolvida durante a aplicação do 

conhecimento. 

 

 

 

PCN+ (ENSINO MÉDIO) 

 As competências gerais no aprendizado das Ciências da Natureza e da 

Matemática 

Devem ser promovidas pelo conjunto das disciplinas desta área Respeitando a 

diversidade das ciências, dando realidade e unidade promovidos em comum, ou de 

forma convergente, pela Biologia, pela Física, pela Química e pela Matemática, a um só 

tempo propiciando ao aluno a elaboração de abstrações mais amplas. 

- Representação e Comunicação  

Reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos e 

nomenclatura da linguagem científica. 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

1.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1.6 ATENDIMENTO AOS PADRÕES CURRICULARES   
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Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações: sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e 

representações geométricas.  

- Investigação e compreensão 

Medidas, quantificações, grandezas e escalas. 

Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e 

utilizar escalas, fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados. 

Compreender a necessidade e fazer uso de escalas apropriadas para ser capaz de 

construir gráficos ou representações. 

- Modelos explicativos e representativos 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos 

ou sistemas naturais ou tecnológicos. 

 As competências em Física 

Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a 

constituição do Universo. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto 

discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 

Competência de área 6 – Interpretar informações de natureza científica e social obtidas 

da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, 

interpolação e interpretação. 

H24 – Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 – Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 

H26 – Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 

construção de argumentos 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 
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H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou 

tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria 

em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações 

biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, 2009. 
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Campos Pierson. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

PIETROCOLA, Mauricio et al. Física em Contextos, 1: Ensino Médio. 1 ed. São 

Paulo: Editora do Brasil, 2016. 

CHANG, Ken One Star Over, a Planet That Might Be Another Earth. The New York 

Times, edição de 25/ago/2016. Disponível em: 
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Anexo 1 

REFERÊNCIAS 

 

 

http://www.nytimes.com/2016/08/25/science/earth-planet-proxima-centauri.html
https://www.nature.com/articles/nature19106
http://phl.upr.edu/press-releases/proxb
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Reportagem extraída da revista Galileu. Disponivel em 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/nasa-encontra-dez-exoplanetas-

com-condicoes-para-vida.html ; acesso em 15.Nov.2017 

 

 

Imagem artística fornecida pela NASA/JPL - Caltech mostrando alguns dos 219 novos planetas, dos quais 

10 são parecidos e do tamanho da Terra.  

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/nasa-encontra-dez-exoplanetas-com-

condicoes-para-vida.html. Acesso em 26 de Nov. 2017.  

 

 

Reportagem extraída do site do jornal O Globo. Disponível em 

https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nasa-anuncia-descoberta-de-novos-exoplanetas-

candidatos-irmaos-da-terra-21493069 ; Acesso em 26 de Nov 2017. 

 

 

 

 

 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/nasa-encontra-dez-exoplanetas-com-condicoes-para-vida.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/06/nasa-encontra-dez-exoplanetas-com-condicoes-para-vida.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nasa-anuncia-descoberta-de-novos-exoplanetas-candidatos-irmaos-da-terra-21493069
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nasa-anuncia-descoberta-de-novos-exoplanetas-candidatos-irmaos-da-terra-21493069
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Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/nasa-anuncia-descoberta-de-novos-

exoplanetas-candidatos-irmaos-da-terra-21493069. Acesso em 26 de Nov 2017. 

 

Anexo 2 

Texto de Apoio 

A uma estrela acima, um planeta que poderia ser outra Terra 
Outra Terra pode estar orbitando justo a estrela primeira vizinha do Sol

40
 

 

Kenneth Chang  

 

Astrônomos anunciaram nesta quarta-feira, 24 Agosto 2016, que haviam detectado um 

planeta que orbita Proxima Centauri, a estrela vizinha mais próxima de nosso sistema 

solar. Curiosamente, o planeta está na “Goldilocks zone” (Zona dos Cachinhos 

Dourados) da estrela, uma região à sua volta onde ele não pode ser nem muito quente 

nem muito frio. Isso significa que pode existir água líquida na sua superfície, 

aumentando a possibilidade para a vida. 

Embora as observações nos últimos anos, especialmente pela missão Kepler de 

busca de planetas, da NASA, tenham descoberto uma generosa variedade de mundos de 

tamanho semelhante ao da Terra por toda a galáxia, este constitui uma promessa 

particular, porque algum dia, décadas a partir de agora, pode ser possível alcançá-lo. Ele 

está a 4,2 anos-luz, ou pouco mais de 40 trilhões quilômetros longe da Terra, o que é 

extremamente próximo em termos cósmicos. 

Um astrônomo comparou essa estrela a um sinal de neon piscando. "Eu sou a 

estrela mais próxima, e tenho um planeta potencialmente habitável!", disse R. Paul 

Butler, astrônomo do Instituto Carnegie para a Ciência e um membro da equipe que 

fez a descoberta. 

Guillem Anglada-Escudé, astrônomo da Universidade Queen Mary de Londres e 

líder da equipe que fez a descoberta relatada na revista Nature na edição de 25 de 

Agosto 2016, disse: "Nós sabemos que há planetas terrestres em torno de muitas 

estrelas, e nós meio que esperávamos que as estrelas próximas conteriam planetas 

                                                           

40 Texto traduzido e adaptado pelos autores para fins didáticos a partir de One Star Over, a 

Planet That Might Be Another Earth (The New York Times, 24Aug2016). 

 

http://www.nature.com/articles/doi:10.1038/nature19106
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terrestres. Entretanto, este não é interessante por causa disto. Toda a agitação é 

porque é o mais próximo." 

Além do tamanho do planeta e da distância em relação à sua estrela-mãe, muito 

sobre ele ainda é misterioso. Os cientistas estão trabalhando modelos de computador 

que oferecem meras sugestões do que é possível: condições poderiam ser parecidas com 

as da Terra, mas também poderiam ser infernais como em Vênus, ou frio e seco como 

em Marte. 

Não há imagem do planeta, o qual tem sido designado como “Proxima b”. Em 

vez disso, Dr. Anglada-Escudé e seus colegas detectaram-no indiretamente, estudando 

através de telescópio a luz da estrela-mãe. Eles se concentraram em oscilações tipo 

relógio na luz das estrelas, quando as cores eram ligeiramente deslocadas para o 

extremo avermelhado do espectro, em seguida, para o levemente azulado. As 

oscilações, causadas pelo movimento balançado de vai-e-vem, ou bamboleio da estrela, 

quando ela é atraída ao seu redor pela gravidade do planeta, são semelhantes à forma 

como a frequência do som de uma sirene de polícia sobe ou desce, dependendo se o 

carro de patrulha está viajando em direção ao ouvinte ou se afastando para longe deste. 

O nome do fenômeno em causa é efeito Doppler, o mesmo que é utilizado para 

obtenção de imagens internas do corpo humano, tais como no eletrocardiograma e na 

avaliação de fluxo sangüíneo do útero e vasos fetais.  

A partir do tamanho das oscilações, os astrônomos determinaram que Proxima b 

tem pelo menos 1,3 vezes a massa da terra, embora possa ser várias vezes maior. Um 

ano em Proxima b – o tempo para completar uma órbita em torno da estrela – dura 

apenas 11,2 dias. 

Embora o planeta, perdido no brilho da estrela, não pode ser visto pelos 

telescópios atuais, os astrônomos esperam vê-lo quando a próxima geração desses 

instrumentos for construída a uma década a partir de agora. 

"Nós definitivamente visaremos Proxima", disse Avi Loeb, um astrônomo de 

Harvard que é o presidente de um comitê consultivo para a Starshot Breakthrough. 

Falando da descoberta de Proxima b, ele disse: "Isto é como encontrar um imóvel 

privilegiado no nosso bairro." 

Este planeta recém-descoberto é muito mais perto de sua estrela-mãe, cerca de 

8,0 milhões de quilômetros de distância, do que a Terra é do Sol, pouco mais de 149 

milhões de quilômetros. Mesmo Mercúrio, o planeta mais interno do nosso sistema 

solar, está a quase 58 milhões de quilômetros do Sol. 
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Enquanto Proxima b pode ser semelhante à Terra, sua estrela-mãe, Proxima 

Centauri, é muito diferente do Sol. É pequena, pertencente a uma classe de estrelas 

conhecidas como anãs vermelhas, com apenas cerca de 12 por cento da massa do Sol e 

cerca de 1/600 (apenas 0,17%) da luminosidade - tão fraca que não pode ser vista a 

partir da Terra a olho nu. 

Assim, Proxima b, apesar de sua proximidade com a estrela, recebe dela menos 

calor do que a Terra recebe do Sol, mas o suficiente para que a água possa escoar na sua 

superfície. Se o planeta tem água líquida ou uma atmosfera, ainda é "pura especulação 

neste momento", disse Anglada-Escudé em uma entrevista coletiva. 

Se o planeta se formou perto da estrela, pode ser seco e sem ar, mas também 

pode ter se formado mais longe e migrado para dentro, para a sua órbita atual. É 

também possível que o planeta tenha se formado seco e mais tarde foi bombardeado por 

cometas ou asteroides ricos em gelo. 

 Mesmo que seja habitável, os cientistas que estudam a possibilidade de vida em 

outros lugares do universo debatem animadamente se planetas que orbitam em torno 

dessas anãs vermelhas é um lugar promissor para olhar (investigar). 

Estrelas pequenas são mais erráticas, especialmente durante a sua juventude, e 

erupções fora da superfície da estrela poderiam despir a atmosfera por ventura existente 

em tais planetas. Os níveis de raios-X e outras radiações de alta energia que 

bombardeiam o planeta seria 100 vezes maior que na Terra, disseram os cientistas. 

A órbita próxima sugere que a rotação do planeta provavelmente seria 

gravitacionalmente travada pela força de atração da estrela. Da mesma forma que o 

mesmo lado da Lua sempre está voltado para a Terra, de um lado Proxima b é 

provavelmente eternamente brilhante (iluminado), sempre de frente para a estrela, 

enquanto do outro é sempre escuro.  

Um hemisfério é dia excessivamente claro e quente, o outro excessivamente frio 

e escuro; não há alternância entre dias e noites. O nascente e o poente existem apenas 

como resultado de movimento de um observador móvel sobre o planeta, vindo do 

escuro para o claro no caso do nascente, e ao contrário, no caso do poente. Há que 

considerar que durante meio ano próprio, o lado escuro de Proxima b é iluminado pelas 

estrelas mais distantes Alpha Centauri A e B, logo seu hemisfério noturno só é 

estritamente escuro ao longo do outro meio ano.  
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Observações adicionais em luz visível convenceram ainda mais os cientistas de 

que eles não estavam sendo enganados por variações na própria estrela, erroneamente 

imitando a presença de um planeta. 

A descoberta levou mais de uma década e meia em construção. Michael Endl, 

astrônomo da Universidade do Texas e um dos autores do artigo na Nature, olhou para 

Proxima Centauri durante oito anos, com início em 2000, à procura de indícios de um 

planeta. 

"Naquele tempo, eu não vi nada altamente, altamente significativo," Dr. Endl 

disse em uma entrevista. "Então nós publicamos nossos dados e seguimos em frente." 

Mais tarde, Dr. Anglada-Escudé, analisando dados de um instrumento diferente 

em um telescópio diferente, encontrou indícios inconclusivos de um planeta. Ele 

estendeu a mão para Dr. Endl para reanalisar os dados anteriores, e ele também liderou 

o projeto Pale Red Dot (Pálido Ponto Vermelho), que tentou observar Proxima Centauri 

diariamente durante dois meses no início deste ano. 

As novas observações revelaram claramente o período de 11,2 dias do planeta, e 

o sinal combinou com o que Dr. Anglada-Escudé suspeitava anteriormente. Elas 

também corresponderam a um sinal que estava escondido no ruído dos dados do Dr. 

Endl, os quais eram inferiores em precisão e observados de Proxima Centauri cerca de 

uma vez por semana, não todos os dias. 

Há indícios de talvez um outro planeta, talvez mais, mas essas pistas são ainda 

ambíguas, disseram os cientistas. 

A descoberta pode fornecer um impulso para os telescópios caça-planetas. 

Ruslan Belikov, do Ames Research Center, da NASA, em Mountain View, Calif., 

propôs um pequeno telescópio espacial que custa menos de 175 milhões de dólares, 

cerca de 570 milhões de reais (cotação: US$ 1 = R$ 3,25) dedicado à busca de planetas 

em Alpha Centauri. Embora não seria poderoso o suficiente para detectar Proxima b, 

sua existência daria mais confiança de que planetas terrestres também orbitam lá as duas 

estrelas tipo Sol. 

"Isso só aumenta a consciência pública de que há um mundo novo ao lado", 

disse o Dr. Belikov. "É uma mudança de paradigma na mente das pessoas." 

 

Anexo 3 
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Fonte: http://exoplanetes.esep.pro/esep_outils/cartes/ciel2D.html?lang=fr 

=== # === 

Apêndice A 

A partir da leitura do texto, o debate em cada grupo deve ser orientado pelo professor 

por meio das questões abaixo. 

1.Qual é a sua reação a esta descoberta? Você acha que ela soa bastante promissora ao 

ponto de estimular que se lance uma espaçonave para conseguir um olhar mais atento? 

 

2. É possível falar de uma mudança de paradigma na mente das pessoas em relação à 

busca por vida no universo a partir desta descoberta astronômica? E em relação à 

possibilidade de migração de seres humanos para este exoplaneta?  

 

3. Quais condições seriam necessárias para a existência de vida nesse planeta, tal como 

conhecemos na Terra? 

4. Por enquanto, os cientistas podem somente especular se Proxima b poderia ser um 

planeta viável do tipo da Terra. Quais as razões que este planeta poderia ser um lugar 

promissor para procurar vida? Quais as razões que poderia não ser? 
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Anexo 4 

 

A Zona Habitável do Sistema Solar privilegia principalmente a Terra. 

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_habit%C3%A1vel. Acesso em 27 de Nov de 2017. 

 

Anexo 5 

 

O planeta Proxima b é mais próxima à estrela Proxima Centauri do que Mercurio em relação ao  

Sol. Fonte: Google. Acesso em 27/nov/2017. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_habit%C3%A1vel
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Anexo 6  

 

Representações artísticas dos 10 melhores mundos potencialmente habitáveis no Catálogo de 

Exoplanetas Habitáveis, agora incluindo Proxima b. Terra, Marte, Júpiter e Netuno em escala. 

Planeta candidatos indicados com asteriscos. Crédito: PHL @ UPR Arecibo.  

Anexo 7 

Comparações de Tamanho entre Proxima Centauri e o Sol e entre Proxima b e planetas do 

Sistema Solar. Fonte: http://phl.upr.edu/press-releases/proxb. Acesso em 27/nov/2017. 

http://phl.upr.edu/press-releases/proxb
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Anexo 8 

 

Comparação de um pôr do sol na Terra e em Proxima b. A estrela anã vermelha Proxima 

Centauri apareceria quase três vezes maior do que o Sol em um céu avermelhado e mais escuro 

Fonte: A foto original foi tomada em Playa Puerto Nuevo, em Vega Baja, Puerto Rico. Crédito: 

PHL @ UPR Arecibo.  

 

 

 

Apêndice B 

Questionário de estímulo à interpretação do texto de apoio 

Aluno:________________________________________________________________ 

Aluno:________________________________________________________________ 

Aluno:________________________________________________________________ 

Aluno:________________________________________________________________ 

Aluno:________________________________________________________________ 

De acordo com o texto “A uma estrela acima, um planeta que poderia ser outra Terra – 

Outra Terra pode estar orbitando justo a estrela primeira vizinha do Sol”, responda as 

questões abaixo: 
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1- Os descobridores do planeta Proxima b estimaram seu período de translação em volta 

da estrela Proxima Centauri como sendo de 11,2 dias. Quantos anos em Proxima b 

correspondem a um ano terrestre? 

2- Nosso planeta mais próximo, fora do Sistema Solar, é o exoplaneta Proxima b, que 

orbita a estrela anã vermelha Proxima Centauri, a qual acha-se a uma distância de 4,22 

anos-luz e tem similaridades com a Terra.  

a- Um ano-luz (símbolo: ly, iniciais de light-year) é a distância percorrida pela 

luz no vácuo em um período de um ano. Usando para a velocidade da luz o 

valor 3,0×10
8
 m/s, expresse a distância de um ano-luz em metros e em 

quilômetros. 

 

b- Expresse também em metros e em quilômetros a distância de 4,22 anos-luz 

entre o Sol e a estrela Proxima Centauri, em torno da qual orbita Proxima b. 

 

c- Uma outra unidade de distância utilizada em Astronomia, o parsec (símbolo: 

pc), corresponde a 3,26 anos-luz: 1 pc = 3,26 ly. Mostre que a distância entre o 

Sol e Proxima Centauri é de 1,295 pc.  

3- Com período de 11,2 dias para completar uma volta em torno de Proxima Centauri, o 

planeta orbita a apenas 5% da distância que separa a Terra do Sol. Por que é então 

possível afirmar que ele está na zona habitável?  

4. Os astrônomos detectaram o planeta Proxima b medindo sua influência sobre sua 

estrela-mãe, Proxima Centauri. A gravidade do planeta provoca bamboleios na estrela, 

em um padrão que se repete a cada 11,2 dias, que corresponde a um ano em Proxima b. 

O bamboleio é detectável como uma ligeira alteração na cor da estrela. Este fenômeno é 

chamado de efeito Doppler da luz. Por que acontece esta mudança de cor?   

5. A distância do planeta Proxima b em relação à estrela Proxima Centauri é de 7,5 

milhões de quilômetros, ou 7,5 × 10
6
 km. Isto o coloca na zona habitável que circunda a 

estrela. No caso da Terra a distância ao Sol é de 149,6 milhões de quilômetros, ou 149,6 

× 10
6
 km.  

a) Explique por que, a distâncias tão discrepantes de suas estrelas, ambos os planetas, 

Terra e Proxima b, acham-se situados na zona habitável circunstelar. 

6. O que diferencia um planeta parecido com a terra de um planeta com a massa da 

terra? 

7. Se observarmos a Figura abaixo veremos que ela representa a zona chamada 

“habitável” para exoplanetas.  Composta por estrelas de diferentes massas solares em 

função do raio (em UA) de suas órbitas relativo ao da Terra. Descreva de forma sucinta 

as possíveis informações extraídas a partir da análise da Figura referente à possibilidade 

de existir exoplanetas habitáveis.  
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Escala de uma região do espaço que teoricamente poderia haver zona habitáveis composta por estrelas de 

diferentes tamanhos, no qual o nosso sistema solar está no centro.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_habitável. Acesso em 27 Nov 2017. 
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Fonte: https://www.nasa.gov/content/tess-images 

 

 

 

Esta é a quarta sequência de ensino no curso de extensão vinculado a esta 

dissertação de mestrado profissional. Nela será realizado um júri simulado com o intuito 

de exercitar o pensamento crítico dos alunos, assim como analisar a tomada de decisões 

responsáveis e consistentes na identificação e solução da problemática que é a 

exploração espacial. O júri simulado ocorrerá por meio de um debate, entre dois grupos 

de alunos, sobre os impactos da exploração espacial e das pesquisas cientificas 

relacionadas ao entendimento do universo, suas implicações políticas e econômicas, e 

seus riscos e benefícios para a humanidade e o planeta. Dessa forma, o tempo de aula 

será utilizado para: 

 Evidenciar a importância das contribuições das pesquisas em Astronomia para a 

humanidade; 

 Debater situações controversas sobre os impactos das pesquisas cientificas e da 

exploração espacial com base em argumentos consistentes, éticos e 

responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista; 

Sequência de Ensino – SE#04: Por Que Explorar Exoplanetas?  

1.1 VISÃO GERAL 

 



 

213 
 

 Despertar nos alunos o pensamento crítico e a tomada de decisão diante de uma 

problemática; 

 Potencializar a capacidade de argumentar o conhecimento assimilado. 

 

 

 

 Pesquisa de exoplanetas 

 Exploração espacial 

 Busca por vidas extraterrestres 

 

 

 

 Lousa e giz 

 Papel 

 Caneta 

 Computador 

 Retroprojetor 

 Urna ou caixa de papelão lacrada 

 

 

 
   Quadro 1.1: Roteiro sugerido para implementação da SE N° 04 

ATIVIDADE TEMPO 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 50 minutos 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 100 minutos 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 50 minutos 

  Esta sequência de atividades é proposta por Delizoicov & Angotti (1991) 

 

 

 

 

 

1.4 CRONOGRAMA 

 

1.2 CONTEÚDOS CONTEMPLADOS 

 

1.3 MATERIAIS E RECURSOS  

 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL: 
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Esta atividade será iniciada com o professor explicando aos alunos como 

funciona um juri Simulado (Apêndice A) em seguida o professor irá apresenta-los um 

texto (Apêndice B) lançando mão do seguinte questionamento:  

As nações devem ou não investir em projetos de exploração espacial e busca por vidas, 

tal como conhecemos aqui na Terra, em outros planetas e em pesquisa cientifica 

relacionada ao entendimento do universo?  

Após o questionamento, os alunos serão divididos em três grupos: 2 grupos de 6 

alunos, e 1 grupo contendo 5 alunos. Os grupos compostos de 6 alunos serão 

responsáveis por defender um posicionamento: Em prol do investimento de recursos nas 

pesquisas voltadas à exploração espacial e ao estudo do universo e de vidas, tal como 

conhecemos aqui na Terra, em outros planetas; e o outro irá se opor a destinação desses 

recursos, uma vez que essas verbas poderiam contribuir diretamente para a solução de 

problemas de necessidades básicas da humanidade. O grupo contendo 5 alunos fará 

parte dos jurados que irão votar em um dos dois posicionamentos. É fundamental que o 

professor evidencie aos alunos a importância de buscar informações de fontes seguras 

para contribuir com a construção das argumentações necessárias à defesa do seu 

posicionamento e, consequentemente, atacar o posicionamento do adversário. Além 

disso, os alunos deverão utilizar recursos (tais como apresentações slides) fazendo uso 

da linguagem cientifica para expor seus argumentos. O poder de persuasão é importante 

para convencer os demais colegas e os jurados de que seu ponto de vista sobre a 

problemática é a mais adequada.  

 

 

 

 

O professor iniciará organizando a sala, os grupos ficarão frente a frente e os 

jurados ficarão sentados separados dos outros dois grupos. O professor deverá 

apresentar as regras (Apêndice A) e instruir que os jurados não tenham nenhum contato 

com os integrantes dos grupos para não haver nenhuma influência na decisão dos 

jurados. Em seguida serão propostos 10 minutos para que os integrantes de cada grupo 

possam dialogar entre si buscando sintetizar os argumentos que serão defendidos. 

Enquanto os grupos dialogam entre si, o professor poderá fazer a distribuição dos 

critérios de avaliação aos jurados.  

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 
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Após esse momento, o juiz realizará um sorteio para ver qual dos grupos iniciará 

o debate, o grupo sorteado iniciará apresentando o argumento em defesa do seu ponto 

de vista. Em seguida, a palavra será passada para que o outro grupo apresente o contra-

argumento.  

Por fim, o juiz dará a cada grupo o direito de lançar questionamentos para o 

outro grupo responder (réplica e tréplica). Esses questionamentos serão feitos de forma 

alternada, ou seja, o grupo que perguntou primeiro foi questionado em seguida pelo 

outro grupo, e assim por diante. Os grupos só poderão discutir sobre a problemática em 

questão e não poderão fugir do tema da atividade. Os jurados terão a oportunidade de 

analisarem os argumentos e comentários de todos sobre o assunto tratado e também de 

realizar questionamentos e fazer seus apontamentos ao longo da atividade, no final do 

debate avaliarão os alunos (APENDICE C) onde será atribuída uma nota (0 a 10) aos 

grupos e em seguida devem depositar em uma urna ou caixinha. Posteriormente, o juiz 

irá contabilizar as notas atribuídas pelos jurados a cada grupo e dará o veredicto do 

grupo ganhador. O Júri será encerrado após o veredicto. 

 

 

 

 

Nesta etapa, o professor solicitará que cada grupo produza um texto 

argumentativo de forma detalhada do ponto de vista defendido, baseado na atividade da 

qual participou. O texto deverá conter todas as informações e referências utilizadas para 

fortalecer o seu posicionamento, durante a atividade. Como os jurados não farão esse 

exercício de oratória, e como, também, não há como considerar, de forma unânime e 

taxativa, se a exploração espacial é positiva ou negativa; fica a cargo desse grupo redigir 

um texto ou esquema sucinto, apresentando os principais pontos da discussão. Como 

sugestão, o professor pode ainda solicitar que alguns estudantes, de maneira espontânea, 

compartilhem o seu texto com a turma.  

 

 

 

O processo avaliativo do qual trata esta sequência dar-se-á de forma contínua e 

por meio do texto desenvolvido pelos grupos durante a aplicação do conhecimento.  

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

 

1.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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PCN+ - ENSINO MÉDIO 

- CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

III.3- CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ATUALIDADE 

Reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas 

relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e 

seus impactos na vida social. 

III.4- CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ÉTICA E CIDADANIA 

Reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e 

utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania. 

 

 Compreender a responsabilidade social que decorre da aquisição de 

conhecimento, sentindo-se mobilizado para diferentes ações, seja na defesa da qualidade 

de vida, na qualidade das infraestruturas coletivas, ou na defesa de seus direitos como 

consumidor. 

 Reconhecer que, se de um lado a tecnologia melhora a qualidade de vida do 

homem, do outro ela pode trazer efeitos que precisa ser ponderados para um 

posicionamento responsável. Por exemplo, o uso de radiações ionizantes apresenta tanto 

benefícios quanto riscos para a vida humana. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 2009 

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento)  

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em 

diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

1.6 ATENDIMENTO AOS PADRÕES CURRICULARES 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das 

tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 

desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às 

linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos 

problemas que se propõem solucionar. 

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da 

comunicação e informação. 

H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 

sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

 

BNCC- Ensino Médio 

Ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio: 

Competência específica 3 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do 

conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções 

que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e 

conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Habilidades 

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das 

Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação 

dos dados, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando 

construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
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(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de 

conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, 

tratamentos com células-tronco, produção de armamentos, formas de controle de pragas, 

entre outros), com base em argumentos consistentes, éticos e responsáveis, distinguindo 

diferentes pontos de vista. 

 

 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PCN+ Ensino Médio. Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, 2002. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Matriz de referência para o Enem 2009. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Base Nacional 

Comum Curricular: 2ª versão. Brasília: MEC/SEB, 2016. Disponível em 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp. Acesso em 17 de jan de 2018. 

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André Peres. Física. Coleção Magistério. 

Série Formação Geral. Colaboração Alice Campos Pierson. São Paulo: Cortez, 1991. 
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APÊNDICE A 

 

DINÂMICA 

 Dois grupos  

 Um grupo de jurados  

 Um juiz (professor) 

 O processo inicia-se com o lançamento do tema proposto pelo Juiz. 

 Será reservado um tempo inicial para os alunos socializarem as informações 

coletadas por meio de pesquisas em internet, fontes bibliográficas, revistas, 

jornais e outras fontes no grupo, antes do início do debate. 

TEMPO ESTIMADO: 15 minutos 

 Cada grupo irá eleger dois representantes (um de cada grupo) que defenderá o 

ponto de vista do grupo.  

 Os representantes de cada grupo lançarão a sua tese inicial, defendendo seu 

ponto de vista.  

 TEMPO ESTIMADO: 20 MINUTOS (10 MINUTOS para cada grupo) 

 Após a tese inicial, serão concedidas as réplicas e tréplicas para cada grupo.  

TEMPO ESTIMADO: 20 MINUTOS (10 minutos para cada ponto de vista) 

 O Juiz também poderá, a qualquer momento, lançar perguntas que instigue o 

debate. 

 Cada grupo terá o direito de lançar questionamentos para o outro grupo 

responder, após as réplicas e as tréplicas. 

TEMPO ESTIMADO: 10 minutos para cada questionamento 

 Os jurados irão fazer seus apontamentos ao longo da atividade, atribuir uma nota 

(0 a 10) aos grupos e depositar em uma urna ou caixinha no final do debate. 

TEMPO ESTIMADO: 10 minutos 

 O juiz irá contabilizar as notas atribuídas a cada grupo 

TEMPO ESTIMADO: 5 minutos 

 O Júri será encerrado após o veredicto do juiz. 
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APÊNDICE B 

James Webb: lançamento do telescópio substituto do Hubble é adiado pela NASA
41

 

28 de março de 2018 

Está chegando a hora do Hubble ser aposentado para que um telescópio mais 

atualizado, com novas tecnologias e lentes mais poderosas desvende os mistérios do 

Universo. O nome dele é James Webb, que tinha lançamento marcado para 2019. 

A nova data de lançamento para o telescópio James Webb agora é maio de 2020. 

Quando estiver em operação total, ele será 100 vezes mais sensível que o Hubble, o 

telescópio que contribuiu com descobertas incríveis para a comunidade científica 

internacional revolucionando os estudos sobre ciência espacial até os dias de hoje e foi 

lançado em abril de 1990. 

O custo do telescópio vai ultrapassar o teto máximo de US$ 8 bilhões que foi 

imposto pelo congresso dos EUA, e isso pode significar que futuras missões da NASA 

possam ser prejudicadas devido esse investimento extremamente alto.  

A missão do telescópio James Webb tem duração mínima de 5 anos, então com 

o lançamento ocorrendo em 2020, o Webb poderá registrar dados precisamente até o 

ano de 2025, entretanto a NASA indica que há grandes possibilidades para que o 

telescópio possa ter uma sobre-vida de aproximadamente 10 anos, podendo ser utilizado 

para estudos até o ano de 2030. 

Tanto investimento em telescópios gera nas pessoas alguns questionamentos: 

Por que investir bilhões em telescópios que terão pouca vida útil? Ou ainda, por que 

fomentar a exploração espacial, se no mundo ainda há tantos problemas? 

 

 

 

 

 

                                                           

41 Texto adaptado disponível em: https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n122451/nasa-

anuncia-atraso-no-lancamento-do-james-webb.html 

 

https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n122451/nasa-anuncia-atraso-no-lancamento-do-james-webb.html
https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n122451/nasa-anuncia-atraso-no-lancamento-do-james-webb.html
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APÊNDICE C 

Senhores jurados,  

 

Segue abaixo os critérios a serem avaliados. Vale ressaltar que, os critérios considerarão 

as ações desenvolvidas por todos os integrantes do grupo.  

Para cada item avaliado foi atribuída uma escala de categorização e vai desde o valor 0 

significando que o grupo não atingiu o respectivo critério até o valor máximo 10 

querendo dizer que o grupo atingiu o conceito “ótimo” para o critério observado. 

 

1. A apresentação oral foi clara no que diz respeito à organização de ideias seguindo 

um raciocínio lógico.  

Grupo 1:  ( ) 0      ( ) 3,0        ( ) 5,0        ( ) 7,0       ( ) 10        

Grupo 2   ( ) 0      ( ) 3,0       ( ) 5,0         ( ) 7,0       ( ) 10      

 

2. Os alunos demonstraram compreensão no caso e identificaram os principais pontos 

controvertidos.  

Grupo 1:  ( ) 0      ( ) 3,0        ( ) 5,0        ( ) 7,0       ( ) 10        

Grupo 2   ( ) 0      ( ) 3,0       ( ) 5,0         ( ) 7,0       ( ) 10      

 

3. Os alunos construíram argumentações necessárias à defesa do seu posicionamento ao 

ponto de antecipar ou rebater os argumentos do outro grupo durante o júri.  

Grupo 1:  ( ) 0      ( ) 3,0        ( ) 5,0        ( ) 7,0       ( ) 10        

Grupo 2   ( ) 0      ( ) 3,0       ( ) 5,0         ( ) 7,0       ( ) 10      

 

4. Os alunos demonstraram consistência nos argumentos apresentados em sua 

manifestação oral: 

Grupo 1:  ( ) 0      ( ) 3,0        ( ) 5,0        ( ) 7,0       ( ) 10        

Grupo 2   ( ) 0      ( ) 3,0       ( ) 5,0         ( ) 7,0       ( ) 10      
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