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Resumo – Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 
realizada com nove alunos do Ensino Médio de uma escola particular do sul de Minas 
Gerais. Foi elaborado um curso a distância de Astronomia para complementar a 
aprendizagem de conteúdos que normalmente não são ensinados, visto que há 
pouco tempo para sua aplicação. Utilizando recursos como simulações, vídeos e 
textos, buscou-se compreender como os estudantes conseguem expressar suas 
concepções sobre conceitos importantes do campo conceitual da Astronomia. Como 
a Educação a Distância está em ascensão e é notória a sua grande utilização pelas 
instituições de ensino superior, entendemos que o professor de ensino médio pode 
apresentar e inserir o aluno neste contexto. Apresentamos o referido curso como um 
recurso na busca de uma aprendizagem que desperte o interesse dos estudantes 
por meio da interatividade para que haja uma assimilação diferenciada do conteúdo. 
Baseamo-nos na Teoria dos Campos Conceituais, proposta por Gérard Vergnaud, 
para analisarmos os dados da pesquisa, uma vez que uma das discussões na área 
de conhecimento da psicologia cognitiva é a análise de como um sujeito aumenta 
seus conhecimentos, suas competências e suas capacidades 

 

Palavras-chave:  Educação  a  distância,  Ensino  de  Astronomia,  Tecnologias  de 
Informação e Comunicação 

 

Abstract – This article aims to present the results of a survey which was attended by 
nine high school students from a private school in Minas Gerais. A distance learning 
course in Astronomy is designed to complement the learning contents that are not 
normally taught since little time for your application there. Using resources such as 
simulations , videos and texts , we sought to understand how students can express 
their views on important concepts of the semantic field of astronomy . As distance 
education is on the rise and is notorious for its heavy use by higher education 
institutions , we believe that the high school teacher may make and enter the student 
in this context . Here that course as a resource in finding an apprenticeship to arouse 
students' interest through interactivity so that there is a differential assimilation of 
content. We base on the Conceptual Fields Theory, proposed by Gérard Vergnaud , 
to analyze the survey data. 
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1. Introdução 
O aluno do século XXI convive diariamente com diversas fontes de informações como 
programas de rádio e TV, telejornais, campanhas publicitárias, jogos interativos, 
programas de internet entre outros que podem auxiliar na compreensão dos 
conteúdos e na aprendizagem. 

Encontramos, no atual cenário educacional, várias possibilidades de o 
professor usufruir em suas aulas dos recursos tecnológicos, uma vez que para Kenski 
(2010) desde que “as tecnologias de comunicação e informação começaram a se 
expandir pela sociedade, aconteceram muitas mudanças nas formas de ensinar e de 
aprender” (KENSKI, 2010, p.85). 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa que 
ocorreu em 2012 na qual participaram nove alunos do Ensino Médio de uma escola 
particular do sul de Minas Gerais. Para a realização desta pesquisa, foi elaborado um 
curso a distância de Astronomia para complementar a aprendizagem de conteúdos 
que normalmente não são ensinados, visto que há pouco tempo para sua aplicação. 
Utilizando recursos como simulações, vídeos e textos, buscou-se compreender como 
os estudantes conseguem expressar suas concepções sobre conceitos importantes 
do campo conceitual da Astronomia. Sabemos que o ensino de física, dentre outros, 
pode conduzir o aluno à compreensão das experiências do dia a dia por meio da 
integração de conhecimentos do ambiente social, tecnológico e natural. No ensino 
desta disciplina, muitas vezes o professor não utiliza das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC’s) disponíveis para uma melhor compreensão por parte dos 
alunos que são nativos digitais. 

Porém, é importante destacar que somente o uso das TIC´s não é garantia de 
uma aprendizagem efetiva. A esse respeito, Almeida (2010) cita que a utilização das 
TIC’s e a oferta de conteúdos representados pelas hipermídia pode não ser suficientes 
para despertar o interesse e a participação dos alunos. Segundo a autora, é 
necessário propor estratégias de uso das TIC`s para que os alunos possam apropriar-
se das informações significativas na realização das atividades e na produção de novos 
conhecimentos.  

Diariamente, professores e alunos vivenciam momentos nos quais as 
interações tornam-se um fator fundamental no processo de ensino e também de 
aprendizagem. Estabelecer situações que possibilitem as trocas de experiências e o 
diálogo permanente constituem-se em reguladores essenciais da prática docente em 
sala de aula, reguladores no sentido de fornecerem sinais que podem ser captados 
pelo docente no momento da aula, favorecendo novas reformulações, novos 
questionamentos que poderão desconstruir e reconstruir visões em busca do 
estabelecimento de explicações mais elaboradas. À medida que os aprendizes 
conseguem construir estas visões mais elaboradas, ocorre um avanço em suas 
concepções sobre o conhecimento em geral e também o científico, satisfazendo 
momentaneamente, os objetivos do ensino. 
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Nesta perspectiva, uma das discussões na área de conhecimento da psicologia 
cognitiva é a análise de como um sujeito aumenta seus conhecimentos, suas 
competências e suas capacidades (PLAISANCE e VERGNAUD, 2003). Inicialmente, 
o objetivo dos estudos relacionados à aprendizagem era entender a ação do sujeito 
sobre o objeto e vice-versa. Apesar de existir influência mútua, não se deve confundir 
influência com causa única (CARVALHO JR e AGUIAR JR, 2011).  Neste contexto, 
dois dos mais importantes constructos teóricos sobre a cognição, a Epistemologia 
Genética de Piaget e a Psicologia Sociocultural de Vygotsky são as teorias que 
tentaram entender como ocorre a aprendizagem. 

De acordo com a teoria piagetiana, as interações são parte fundamental do 
processo. 

Segundo Piaget, o conhecimento não está no sujeito - organismo, 
tampouco no objeto - meio, mas é decorrente das contínuas interações 
entre os dois. Para ele, a inteligência, é relacionada com a aquisição 
de conhecimento à medida que sua função é estruturar as interações 
sujeito-objeto (FERRACIOLI, 1999, p.6). 
 

Além disso, na teoria piagetiana a aprendizagem está relacionada ao 
desenvolvimento intelectual, que é fortemente determinado pelo processo de 
equilibração por autorregularão. O indivíduo possui estruturas e, ao receber estímulos 
do meio, dá uma resposta em função dessas estruturas (PIAGET, 1964). Portanto, o 
desenvolvimento explica a aprendizagem e não é uma soma de experiências discretas 
de aprendizagem (PIAGET, 1964, p.176).  

Na Psicologia Sociocultural, Vygotsky defende a ideia de que o conhecimento 
é transferido daquele que o possui para aquele que deve aprender por meio da 
linguagem. Apropriar-se da linguagem significa apropriar-se do pensamento 
(GASPAR, 1997). 

Então, de acordo com a teoria de Vygotsky, é a própria mente que cria as 
estruturas que serão fundamentais para que ocorra a aprendizagem. Este é um dos 
pontos concorrentes entre as teorias de Piaget e Vygotsky. Na primeira, o 
conhecimento só poderá ser aprendido se as estruturas mentais já estiverem 
formadas. Na segunda, as estruturas vão se construindo à medida que se aprende, 
daí a importância do “parceiro mais capaz” (GASPAR, 1997).  

A Teoria dos Campos Conceituais, proposta por Gérard Vergnaud, considera 
alguns aspectos das duas teorias cognitivas tornando-as complementares e não 
concorrentes. Vergnaud foi aluno de Piaget e dele herdou boa parte dos conceitos 
empregados em sua teoria. Por outro lado, Vergnaud também reconhece a 
contribuição de Vygotsky, pois considera que Piaget não trabalhou em sala de aula e 
a Epistemologia Genética se torna, dessa forma, incompleta para dar conta dos 
problemas de aprendizagem escolar. 

Antes de continuarmos essa discussão sobre a Teoria dos Campos 
Conceituais, faz-se necessário falarmos sobre as Educação a Distância (EaD) e o uso 



2946

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

4 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Para Almeida (2010) a 
disseminação das TIC’s trouxe novas possibilidades e desafios à educação. Por meio 
de recursos tecnológicos, e utilizando a EaD, entendemos que o professor pode 
possibilitar o aprimoramento dos alunos, considerando os conhecimentos 
fundamentais para o ensino médio.No entanto, será que esta pode acontecer a partir 
de Curso de Astronomia? Além disso, a tecnologia tem um papel importante no 
desenvolvimento de habilidades, mas podemos considerar que da soma entre 
tecnologia e conteúdos nascem as oportunidades de ensino?  

2. O uso das tecnologias visando um bom aproveitamento da aula 
Apresentamos um curso que utiliza de recursos tecnológicos em prol de uma melhor 
aprendizagem dos alunos do ensino médio, ressaltamos que estes tem sido muito 
utilizados na Educação à distância (EaD).  

A implantação da modalidade à distância nos mais variados níveis de educação 
é uma tendência em crescimento em todo o mundo, inclusive no Brasil, apesar de ser 
uma forma educacional conhecida há bastante tempo. Esse crescimento constante 
está associado ao avanço tecnológico que permitiu a difusão de meios de 
comunicação mais eficientes e velozes entre as pessoas, como por exemplo, a 
internet.         

A utilização de aparatos tecnológicos em educação, em especial como recurso 
de ensino e de aprendizado, não é recente e com o expressivo avanço tecnológico 
sua utilização tem sido abordada em vários estudos (CARLINI et al, 2008). 
  

Desde que as tecnologias começaram a expandir pela sociedade, aconteceram 
muitas mudanças nas maneiras de ensinar e aprender, independentemente de seu 
uso mais ou menos intensivo nas salas de aula (KENSKI, 2010, p. 85). As tecnologias 
ampliam as possibilidades de ensino para além do delimitado espaço da sala de aula 
com a presença física do professor e dos alunos (KENSKI, 2010, p. 88).  
        

Por um lado, o uso das tecnologias pode ser considerado um facilitador dos 
meios de ensino e aprendizagem, por outro, pode despertar, principalmente nos 
docentes, a sensação de inadaptação, uma vez que para a utilização das tecnologias 
é necessário disponibilidade de tempo para entendê-las e orientação técnica para o 
uso adequado.       

As novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), principalmente, a 
televisão e o computador, movimentam a educação e provocam novas mediações 
entre a abordagem do professor e a compreensão dos alunos, mas, ainda, são 
utilizados, apenas, como instrumentos auxiliares do processo educativo (CARLINI et 
al, 2008).    

Explorando o novo contexto educacional possibilitado pelas TICs, o professor 
pode adotar uma nova postura frente aos alunos.  As TIC’s trouxeram consideráveis 
impactos para esta profissão, modificando, principalmente, as competências que se 
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espera de um professor, uma vez que ele não é mais o detentor das informações, pois 
estas já estão divulgadas na rede. Ele deve trabalhar com elas de modo a gerar 
situações de aprendizagem significativas aos alunos. 

3. A teoria dos campos conceituais 
A Teoria dos Campos Conceituais (TCC) apresentada por Gérard Vergnaud constitui-
se em uma teoria neo-piagetiana, isto é, trouxe elementos muito parecidos aos 
apresentados por Piaget, porém alguns deles sofreram pequenas modificações ou 
adaptações. Ela se aplicava inicialmente à matemática, explicando como ocorre o 
processo de conceitualização progressiva de estruturas aditivas, relações algébricas, 
estruturas multiplicativas, relações número-espaço, etc.  

As palavras-chave da TCC são: Conceitos, Esquemas, Invariantes Operatórios 
e Situações.  

Segundo Vergnaud (1996), um conceito não é apenas uma explicação atribuída 
a um elemento do conhecimento e não se restringe a uma simples “definição”. 
Conceitos podem ter significados diferentes em contextos diferentes. Um Conceito é 
formado por um tripleto de três conjuntos: as situações (S), os invariantes operatórios 
(I) e as representações simbólicas (R). Ou seja, um Conceito pode ser simbolizado 
por C = (S, I, R). 

Existem três argumentos muitos fortes a favor da TCC, relacionada aos 
Conceitos: 

1) Um conceito não se forma em um só tipo de situação; 
2) Uma situação não se analisa com um só conceito; 
3) A construção e a apropriação de um dado conceito pode demorar muito 

tempo, se modificar, se desconstruir, se reconstruir. 
A explicação de Vergnaud para “esquema” refere-se tanto a processos mentais 

inconscientes como atitudes conscientes que geram uma ação. Para ele, esquema é 
a organização invariante da conduta para uma dada classe de situações 
(VERGNAUD, 1996, p.157). O esquema fornece especificações tais como: metas e 
antecipações, regras de ação, invariantes operatórios e possibilidades de inferência. 

Os Invariantes Operatórios são os conhecimentos contidos nos esquemas e 
proporcionam o indispensável vínculo entre a conduta e a representação, tornando-
se a fonte primária da representação e consequentemente da conceitualização. Mas, 
por outro lado, são os invariantes operatórios que fazem a articulação necessária entre 
a teoria e a prática, pois são os conceitos contidos nos esquemas, conceito-em-ação 
e teoremas-em-ação, que possibilitam a percepção e a busca de informação do aluno. 
Sendo assim, essas duas expressões: conceito-em-ação (proposições tidas como 
verdadeiras sobre o real) e teorema-em-ação (objetos, predicados, categorias de 
pensamento, pertinentes e relevantes à situação) são os invariantes operatórios que 
compõem os esquemas.  



2948

ESUD 2014 – XI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância 
Florianópolis/SC, 05 – 08 de agosto de 2014 - UNIREDE 

 

6 

As Situações podem ser entendidas como tarefas. Estas tarefas trazem duas 
ideias importantes que, de acordo com Vergnaud (1996) é o sentido habitualmente 
dado pelos psicólogos: os processos cognitivos e as respostas do sujeito são função 
das situações com as quais eles se confrontam (p.171). Desta forma, podemos citar 
duas dessas ideias: 

1) Ideia de variedade: os campos conceituais podem fornecer uma 
variedade de situações que irão gerar classes de esquemas possíveis de 
identificação; 

2) Ideia de história: as situações dominadas pelos alunos e também 
aquelas com que se depararam ao longo de sua história formam o seu conhecimento. 

O papel das situações no ensino é muito importante. São as situações que dão 
sentido aos conceitos. Um conceito torna-se significativo se existe um número elevado 
de situações em que possa ser compreendido. Dar sentido a um conceito significa que 
este sentido passa a ser uma relação do sujeito com as situações e os significantes. 
Especificamente, quando um sujeito reconhece o sentido de uma determinada tarefa 
(situação) ou representação (significante), quer dizer que ele evocou esquemas, ou 
seja, organizou seu comportamento frente à situação. Essas formas invariantes 
podem ser expressas pelos estudantes e reconhecidas pelo professor através dos 
invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação). 

4. O campo conceitual da astronomia 
Entre outros aspectos, a Astronomia constitui-se em um Campo Conceitual (CC) 
porque apresenta um conjunto de situações cujo domínio requer o domínio de vários 
conceitos de naturezas distintas (MOREIRA, 2002, p.23).  

A gravidade, por exemplo, é um conceito que não se forma dentro de um só 
tipo de situação. Podemos entender a gravidade do ponto de vista newtoniano (como 
uma força que age a distância) ou do ponto de vista da relatividade (uma deformação 
no espaço - tempo). Então, este conceito pode ser melhor compreendido se houver 
uma situação que confronte as duas definições, ou várias situações que forneçam os 
pontos de vista de cada uma delas. 

O conceito de luz remete a uma vasta lista de outros tópicos que podem ser 
explorados: como consequência do processo de produção de energia e do plasma, as 
estrelas são fontes de luz; muitos dispositivos ópticos usados em astronomia analisam 
a luz das estrelas para determinar suas características; as estrelas produzem outras 
radiações além da radiação de onda visível; os telescópios são dispositivos ópticos; 
existem diferentes telescópios que observam outras faixas de frequência além da luz 
visível. 

Por se possuírem um papel central na Astronomia, gravidade e luz podem ser 
considerados conceitos norteadores na construção das atividades que se espera que 
sejam frutíferas do ponto de vista da TCC. O planejamento didático terá como guia 
estes três conceitos centrais que terão seus sentidos validados por meio das 
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situações. 
Tomando como referência o trabalho de Carvalho Júnior e Aguiar Júnior (2008), 

que apresenta um estudo sobre a TCC como ferramenta do planejamento didático no 
CC da Física Térmica, são apresentados alguns aspectos do CC da Astronomia que 
podem ser escolhidos para dar sentido aos conceitos. Os autores afirmam que a partir 
da análise do conhecimento a ser ensinado, certo aspecto de um campo conceitual é 
eleito para ser trabalhado em sala de aula (CARVALHO JÚNIOR e AGUIAR JÚNIOR, 
2008, p.217). 

Dentro do CC da Astronomia, os aspectos eleitos para serem trabalhados em 
sala de aula podem ser, por exemplo, os apresentados na figura 01. 

 
 

 

Figura 1 – Aspectos relacionados à Gravidade e Luz– parágrafo padrão 

 
A Situação é um conceito central na TCC. É partir dela que os conceitos 

ganham sentido. Retomando o que já foi dito sobre as situações, os CC podem 
fornecer uma variedade de situações que irão gerar classes de esquemas possíveis 
de identificação, mas não se pode deixar de considerar que as situações dominadas 
pelos alunos e também aquelas com que se depararam ao longo de sua história 
formam o seu conhecimento. 
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5. A pesquisa 
Os sujeitos da pesquisa são alunos do ensino médio (1º, 2º e 3º ano) de uma escola 
particular do sul de Minas Gerais. Trata-se de escola com poucos alunos, na qual, 6 
(seis) alunos estavam matriculados no 1º ano, 7 (sete) no 2º ano e 4 (quatro) no 3º 
ano, totalizando 17 (dezessete) alunos. Ficou estabelecido com a professora da 
disciplina de Física que os alunos participariam de um curso a distância de Astronomia 
e que ele faria parte da avaliação do primeiro bimestre. Todos os estudantes 
participaram do curso e ele foi realizado totalmente a distância. 

6. A elaboração do curso 
Considerando a Astronomia como um campo conceitual, pois os conceitos envolvidos 
em seu estudo não se formam em apenas uma situação, uma situação não se analisa 
com um só conceito e é preciso um longo período, entre idas e vindas, para que se 
construam as diversas possibilidades para os entendimentos dos conceitos, temos a 
oportunidade de elaborar diversas situações que nos levam à possibilidade de 
reconhecer a parte explícita dos invariantes operatórios dos alunos, reforçando assim 
características de interlocução que tais atividades proporcionam. 

A partir destas considerações, o caminho escolhido foi criar situações que 
possibilitassem a identificação dos invariantes operatórios dos estudantes e assim 
intervir em suas proposições, avaliando como ocorre a conceitualização dentro deste 
CC. Considerando também o fato de que existem muitos recursos tecnológicos que 
podem auxiliar o professor no ensino do CC da Astronomia, optou-se pela elaboração 
de um curso de Astronomia. O curso foi ministrado a distância, utilizando o AVA 
Teleduc. A opção pelo curso a distância justifica-se pela necessidade de investigar o 
desempenho de adolescentes, acostumados ao mundo digital, em uma dinâmica que 
utiliza simulações, vídeos e a própria interação no ambiente como recursos didáticos.  

O curso teve 14 aulas, postadas no ambiente virtual 2 vezes por semana, 
totalizando 7 semanas. Os alunos tinham um prazo de aproximadamente 1 semana 
para realizar as atividades. 

A distribuição das aulas e das atividades pode ser observada na Tabela 1: 
 

AULA TEMA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR AULA 

0 
Encontro 
presencial - 
Inscrição dos 
alunos 

Os estudantes foram até a escola, onde foram inscritos no ambiente e 
receberam instruções de como entrar no ambiente e postar atividades 
no portfólio. 

1 Astronomia 
Clássica 

Atv 1.1 – Vídeo do globo ciência sobre Aristóteles 
(http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ciencia/v/aristoteles-e-o-
mundo-da-razao-integra/1654971/); 
Atv 1.2 – Modelo Geocêntrico de Ptolomeu (texto); 
Atv 1.3 – Atividade no portfólio. 

2 Heliocentrismo Atv 2.1 – Modelo Heliocêntrico (texto); 
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5. A pesquisa 
Os sujeitos da pesquisa são alunos do ensino médio (1º, 2º e 3º ano) de uma escola 
particular do sul de Minas Gerais. Trata-se de escola com poucos alunos, na qual, 6 
(seis) alunos estavam matriculados no 1º ano, 7 (sete) no 2º ano e 4 (quatro) no 3º 
ano, totalizando 17 (dezessete) alunos. Ficou estabelecido com a professora da 
disciplina de Física que os alunos participariam de um curso a distância de Astronomia 
e que ele faria parte da avaliação do primeiro bimestre. Todos os estudantes 
participaram do curso e ele foi realizado totalmente a distância. 

6. A elaboração do curso 
Considerando a Astronomia como um campo conceitual, pois os conceitos envolvidos 
em seu estudo não se formam em apenas uma situação, uma situação não se analisa 
com um só conceito e é preciso um longo período, entre idas e vindas, para que se 
construam as diversas possibilidades para os entendimentos dos conceitos, temos a 
oportunidade de elaborar diversas situações que nos levam à possibilidade de 
reconhecer a parte explícita dos invariantes operatórios dos alunos, reforçando assim 
características de interlocução que tais atividades proporcionam. 

A partir destas considerações, o caminho escolhido foi criar situações que 
possibilitassem a identificação dos invariantes operatórios dos estudantes e assim 
intervir em suas proposições, avaliando como ocorre a conceitualização dentro deste 
CC. Considerando também o fato de que existem muitos recursos tecnológicos que 
podem auxiliar o professor no ensino do CC da Astronomia, optou-se pela elaboração 
de um curso de Astronomia. O curso foi ministrado a distância, utilizando o AVA 
Teleduc. A opção pelo curso a distância justifica-se pela necessidade de investigar o 
desempenho de adolescentes, acostumados ao mundo digital, em uma dinâmica que 
utiliza simulações, vídeos e a própria interação no ambiente como recursos didáticos.  

O curso teve 14 aulas, postadas no ambiente virtual 2 vezes por semana, 
totalizando 7 semanas. Os alunos tinham um prazo de aproximadamente 1 semana 
para realizar as atividades. 

A distribuição das aulas e das atividades pode ser observada na Tabela 1: 
 

AULA TEMA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR AULA 

0 
Encontro 
presencial - 
Inscrição dos 
alunos 

Os estudantes foram até a escola, onde foram inscritos no ambiente e 
receberam instruções de como entrar no ambiente e postar atividades 
no portfólio. 

1 Astronomia 
Clássica 

Atv 1.1 – Vídeo do globo ciência sobre Aristóteles 
(http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ciencia/v/aristoteles-e-o-
mundo-da-razao-integra/1654971/); 
Atv 1.2 – Modelo Geocêntrico de Ptolomeu (texto); 
Atv 1.3 – Atividade no portfólio. 

2 Heliocentrismo Atv 2.1 – Modelo Heliocêntrico (texto); 
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Atv 2.2 – Atividade prática – construção de um sextante – roteiro em 
flash sobre a construção do sextante; 
Atv 2.3 - Observação do movimento aparente dos astros (roteiro). 

3 Constelações 
Atv 3.1 – Roteiro em flash sobre constelações; 
Atv 3.2 – Reconhecendo constelações no planetário virtual 
(http://neave.com/pt/planetario/). 

4 

Evidências 
heliocêntricas 
de Galileu e a 
Ideologia da 
Igreja Católica. 
 

Atv 4.1 – Vídeo do youtube sobre Galileu 
(http://www.youtube.com/watch?v=LtSBXOYH5KM); 
Atv 4.2 – Atividade no portfólio. 

5 

Sistemas de 
coordenadas 
(local e 
equatorial). 
Consolidação 
do 
Heliocentrismo 
- Leis de 
Kepler 

Atv 5.1 – Roteiro em flash sobre os SHL e SE; 
Atv 5.2 – Vídeo da série “Poeira das Estrelas” sobre Kepler; 
Atv 5.3 – Leis de Kepler – vídeo aula expositiva sobre as 3 leis 
(http://www.youtube.com/watch?v=dhPnd_h8A7A&feature=related). 

6 Gravitação 
Universal 

Atv 6.1 – Gravitação Universal (texto); 
Atv 6.2 - Vídeo – orientação sobre o simulador da gravidade do PHET 
Gravity Force Lab 
(http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics); 
Atv 6.3 – Resolução de questões utilizando o simulador Gravity Force 
Lab (http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics). 
Proposta de resolução utilizando o fórum de discussões. 
1º Encontro On-Line – Discussão via chat com orientações sobre a 
atividade de gravitação. 

7 

Sistemas de 
coordenadas e 
gravitação – 
organizando 
as ideias 

Atv 7.1 – Apresentação dos grupos, mandando mensagem aos colegas. 
Atv 7.2 – Resolução em grupo de uma situação problema envolvendo 
rotação da Terra com auxílio do simulador da UFRGS 
(http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/rotacao_esfcel.htm) 
Atv 7.3 – Proposição de uma pergunta no fórum de discussões sobre 
gravidade e rotação da Terra. 
1º Encontro On-Line (turma 2) – Discussão via chat usando o simulador 
do IF UFRGS 
(http://www.if.ufrgs.br/~fatima/planisferio/rotacao_esfcel.htm). 

8 Fenômenos 
Astronômicos 

Atv 8.1 – Passeio pelo simulador das estações do ano, movimentos da 
terra, fases da lua e eclipse (http://www.fsc.ufsc.br/~tati/web_sica/sis-
solar/index-sistsolar.html) 
Atv 8.2 – Responder no portfólio 4 questões sobre o simulador 
explorado. 

9 

Astronomia e 
Tecnologia – 
Satélites e 
Viagens 
espaciais 

Atv 9.1 – leitura sobre movimento orbital. 
Atv 9.2 – Atividade com o simulador 
http://www.if.ufrgs.br/cref/maikida/projetilsatelitec.html 
Atv 9.3 – Aviso sobre a atividade da próxima aula. 

10 Astrofísica 
Estelar 

Atv. 10.1 – leitura do texto no site da FioCruz: 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=729&sid
=9 
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Atv. 10.2 – texto de apoio sobre estrelas. 
Atv 10.3 – Fórum de discussões: como é produzida a luz de uma 
estrela? 

11 Astrofísica 
Estelar 

Atv.11.1 – Uso do bate-papo para discussão da evolução estelar a partir 
do simulador “Faça sua estrela” (http://www.planetseed.com/pt-
br/node/20317). 
Atv 11.2 – Produzir um texto de uma página explicando a evolução 
estelar (com as próprias palavras) juntando as ideias do simulador da 
evolução estelar (discutida no bate-papo) e da atividade 11.1. 

12 Natureza da 
Luz 

Atv 12.1 – Vídeo do Telecurso 2000 sobre a discussão da natureza da 
luz (http://www.youtube.com/watch?v=mxrDHwkxaDA) 
Atv 12.2 – Responder questões no portfólio. 

13 

 
Característica
s e 
Propagação 
da Luz 
 

Atv 13.1 – Vídeo do Telecurso 2000 sobre Ondas Eletromagnéticas 
(http://www.youtube.com/watch?v=XiOd_cNHZmw)  
Atv 13.2 – Responder questões no Portfólio. 
Atv 13.3 – leitura do texto sobre as propriedades da luz. 

14 
Luz: captação 
pelos 
telescópios 

Atv 14.1 – leitura do texto do site “How Stuff Works” sobre telescópios 
(http://ciencia.hsw.uol.com.br/telescopios.htm)  
Atv 14.2 – Responder a questões no portfólio. 
Atv 14.3 – Vídeo sobre a Teoria Geral da Relatividade 
(http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-ciencia/v/o-tempo-como-
nova-dimensao-albert-einstein-parte-2/1763965/)  

Tabela 1: Distribuição das Atividades 

O curso foi elaborado a partir de dois conceitos estruturadores: gravidade e luz. 
Até a aula 5, a apresentação dos temas ocorreu de forma a contar a história do 
desenvolvimento das ideias astronômicas. Nas aulas posteriores, os conceitos de 
gravidade e luz se desenvolveram de forma mais nítida. Note-se que não há uma 
separação clara entre estes dois conceitos durante o curso. Nas aulas 5, 6, 7 e 9 há 
um predomínio do conceito de gravidade e nas aulas 12, 13 e 14 o conceito de luz é 
mais destacado. Isto acontece porque as aulas foram estruturadas a partir do conceito 
de situação, citado anteriormente no referencial teórico. Porém, nas aulas 10, 11 e 14 
os dois conceitos precisam ser compreendidos e fazem parte de um mesmo contexto.  

7. A Metodologia da Pesquisa 
A metodologia da pesquisa passou por três etapas: aplicação de um questionário 
antes da realização do curso, elaboração de atividades baseadas em situações e 
entrevistas semiestruturadas aplicadas após o curso. 

Diante do contexto da pesquisa foram adotadas duas propostas metodológicas, 
aplicadas em momentos distintos, que a caracterizam como uma pesquisa qualitativa: 

1) Método da Interlocução (MI): proposto por Fávero e Sousa (2001) 
desenvolvido inicialmente para o estudo da Resolução de Problemas (RP) em Física. 
Segundo essa metodologia, para que se possa gerar subsídios para a prática de 
ensino da Física pode ser desenvolvido um método que ultrapasse a ideia de 
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transmissão nos processos de comunicação da situação de sala de aula, para adotar 
a ideia de interlocução, centrado numa situação de interação social, de modo a 
evidenciar as regulações cognitivas dos sujeitos e sua tomada de consciência, em 
função de um CC particular e a análise destes processos, a partir da produção e dos 
processos comunicacionais desenvolvidos nessa interação (FÁVERO e SOUSA, 
2001). 

Esta metodologia foi utilizada para criar momentos de interação entre 
formadora e alunos nas discussões realizadas no AVA e também nas entrevistas. É 
importante ressaltar que os momentos de interação realizados presencialmente são 
bem diferentes dos realizados a distância. Os tempos e os espaços para a troca de 
informações são bem distintos, porém, esta metodologia se mostra adequada ao 
contexto da EaD, pois com o auxílio das ferramentas disponíveis no AVA, é possível 
debater a respeito de questões importantes ao entendimento das situações. 

2) Análise de Conteúdo (AC): apresentada por Moraes (1999) que é utilizada 
para analisar o conteúdo das falas dos participantes no questionário, nos trabalhos 
postados no AVA e nas entrevistas. 

Para Moraes (1999), um texto contém muitos significados: 
(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido percebido 
pelo leitor do mesmo; 
(b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; 
(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores 
poderão captá-la com sentidos diferentes; 
(d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja consciente. 

Por esta razão, a AC torna-se um instrumento de análise que tem por objetivo 
mostrar como os conceitos-em-ação e teoremas-em-ação podem ser identificados e 
indicar quais os caminhos percorridos pelos sujeitos da pesquisa em sua trajetória 
de aprendizagem.  

8. Resultados e discussão 
O uso dos diferentes instrumentos metodológicos apresentados possibilitou a 
obtenção de dados coletados em momentos distintos durante a fase de realização das 
atividades. Eles forneceram alguns indícios de como as TIC podem contribuir para a 
compreensão do Campo Conceitual da Astronomia, captando de diversas maneiras a 
forma como os alunos descrevem os variados fenômenos com os quais tiveram 
contato. Entretanto, esta imagem captada não reflete toda complexidade contida na 
aprendizagem, embora aponte indícios de compreensões mais elaboradas. Esta 
forma de se analisar pode, portanto, ser classificada como uma triangulação.  

Por meio da AC, os dados foram organizados da seguinte forma: (1) preparação 
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dos dados; (2) unitarização; (3) categorização; (4) descrição; (5) interpretação1.  
Na etapa 2 (unitarização), definiu-se as unidades de análise, que são os pontos 

de referência dentro da pesquisa, ou seja, os elementos procurados nas respostas 
dos questionários, nas falas dos estudantes no momento da entrevista e em atividades 
dentro do ambiente de aprendizagem. Essas unidades de análise foram criadas pela 
pesquisadora, sendo elas: participação (P), interação (I) e simulações (S). 

A unidade P refere-se à experiência de cada estudante ao participar do curso 
a distância, pontos positivos e negativos relatados por eles, aspectos sobre o tipo de 
material utilizado, a forma como o diálogo foi estabelecido entre alunos e formadora. 
Já a unidade I, tem por objetivo analisar como os estudantes se comportam em 
situações nas quais a interação pode ser um fator relevante. A unidade S busca 
indícios nas falas do estudantes sobre o papel das simulações para a compreensão 
de conceitos pertencentes ao CC da Astronomia, em particular, os conceitos de 
Gravidade e Luz. 

As etapas 3, 4 e 5 de organização de dados (categorização, descrição e 
interpretação) ocorreram de forma conjunta. A partir da leitura de todas as fontes de 
dados (questionários, atividades no AVA e entrevista), criou-se três categorias que 
análise que forneceram os resultados apresentados na tabela 2. 

 
 

Categoria Características Resultados 

RA 

Mostra como os 
alunos avaliam a 

utilização de 
recursos presentes 

na plataforma 
TelEduc e suas 

relações com tais 
recursos. 

 

1) Os alunos têm preferência por recursos “não 
estáticos” quando encontram-se em atividades 
realizadas no computador. Eles fornecem elementos 
mais objetivos para a situação em desenvolvimento. 
Não fornecem compreensões profundas sobre 
determinado conceito ou lei científica, entretanto, 
estimulam a continuidade na realização das tarefas. 
2) A ferramenta bate-papo é um recurso do AVA que 
proporciona a mediação da comunicação entre os 
participantes. Do ponto de vista da TCC ela é uma 
ferramenta que favorece momentos de regulação 
cognitiva dos alunos na atividade a ser desenvolvida.  
3) O portfólio apresentou contribuições de forma 
parecida com o bate-papo. A diferença está na forma 
assíncrona de postagens, que oferece ao aluno mais 
tempo para pensar e elaborar melhor suas respostas.  

IA 
Retrata as 

impressões dos 
alunos quanto às 

contribuições 

1) Interação para os alunos é a comunicação feita com 
o professor, no esclarecimento de dúvidas técnicas ou 
específicas do conteúdo estudado e na regulação de 
suas respostas, fornecendo-lhes novos 

                                                 
1 Para maiores detalhes, consultar MORAES, R. Análise de Conteúdo. Revista Educação. Porto 
Alegre, n37, Março 1999. 
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fornecidas e 
recebidas por eles 
no ambiente, com 
relação direta ao 

quesito “interação”. 
 

questionamentos. Isso proporciona a eles a 
oportunidade de rever suas afirmações e julgar se estão 
corretos em suas compreensões.  
2) A importância da interação com os colegas foi 
identificada apenas na atividade em grupo. Em outras 
atividades, como as realizadas no fórum de discussões, 
a interação aluno-aluno foi muito baixa e não foi citada 
pelos alunos nas entrevistas. 
3) As interações contribuem para a evolução da 
aprendizagem no CC da Astronomia, quando ela é do 
tipo professor-aluno. Não foi possível concluir se ela 
acontece na interação aluno-aluno, pois as situações 
elaboradas deveriam ter dado maior ênfase às 
atividades no fórum de discussão. 
 

UR 

Uso de recursos 
como simulações, 

animações e vídeos 
como suporte à 
explicação de 
fenômenos ou 

processos. 
 

1) Possibilitam o aumento do repertório de esquemas 
de ação. Especificamente sobre os conceitos 
Gravidade e Luz, os trechos discutidos no capítulo 4 
demonstram que à medida em que entram em contato 
com diferentes recursos, sejam eles textos, simulações, 
discussões no fórum, os alunos adquirem novos 
elementos que poderão ser utilizados por eles para 
explicar o fenômeno em questão. 
2) Favorecem as discussões sobre um conceito, 
especialmente os simuladores que levam o aluno a 
experimentar de forma mais direta a influência das 
diversas grandezas em processos e fenômenos. 
3) Constituem em uma forma de representação, pois os 
alunos conseguem expressar leis e teorias com o 
auxílio das diferentes linguagens presentes nos 
recursos. Estas linguagens são, por exemplo, as 
imagens, os movimentos adquiridos pelos objetos 
dependendo dos valores inseridos, a dinâmica aplicada 
ao movimento das animações. 
 

Tabela 2 – Síntese dos resultados 

9. Considerações finais 
A disciplina de Física permite, dentre outras coisas, que o professor trabalhe o 
conteúdo a partir de uma abordagem temática explorando os conceitos de forma que 
todos os alunos possam compreendê-los de maneira contextualizada, crítica e 
reflexiva. Isso nos põe em consonância com o autor Bizzo (2002), uma vez que para 
este “ensinar ciências no mundo atual deve constituir uma das prioridades para todas 
as escolas que devem investir na edificação de uma população consciente e crítica 
diante das escolhas e decisões a serem tomadas” (BIZZO, 2002, p.11).  
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Tivemos durante a aplicação deste curso evidências de como as TIC´s podem 
contribuir para a compreensão do Campo Conceitual da Astronomia. Além disso, 
pode-se observar que, um conjunto de atividades planejadas, utilizando recursos 
tecnológicos proporcionados pela EaD podem auxiliar a prática pedagógica no ensino 
de física. Os alunos puderam trabalhar os conceitos científicos, mediado por 
argumentações que remetem ao reconhecimento da ciência como construção 
humana, sujeita a debates, controvérsias e aberta a modificações.  

Por fim, sabemos que apresentar um curso de astronomia mediado por TIC´s 
aos alunos não foi suficiente para inseri-lo no ambiente de EaD, mas ao aplicá-lo 
buscamos criar estratégias para orientá-los visando o ambiente virtual. Através desse 
ambiente virtual, buscou-se criar condições para que os estudantes fossem capazes 
de desenvolver habilidades para manusear o ambiente, participando ativamente do 
processo de ensino-aprendizagem e produzindo conhecimento de forma mais 
autônoma. 
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